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„Sunt un om viu. Nimic din 

ce-i omenesc nu mi-e străin.”

- Nichita Stănescu

Informație, opinie și atitudine publicistică

Statul (Pilon II!) – de la administrator neglijent șiStatul (Pilon II!) – de la administrator neglijent și
incapabil la „manager” în costum de bufon…incapabil la „manager” în costum de bufon…

Cezar Adonis
Mihalache

CCât ar fi el de bine
intenționat, de „grijuliu” cu
binele mediului privat, Statul
nu poate crea „concurență”
în nici un domeniu, ci doar
monopol. Pentru că, și dacă
ar intra cu o altă extensie
într-un segment al pieței pri-
vate, o mască prin care să
afișeze comportamentul de
jucător în sfera privată, în
realitate, componenta sa de
bază, „de stat”, și cea
eventuală „de privat” nu vor
conduce în cele din urmă
decât la un monopol abso-

lut. Și asta pentru că Statul
nu poate intra în competiție
ca actor pe piața privată
decât dintr-un singur motiv:
acela de a acapara, într-o
formă mai „catifelată”, seg-
mentul respectiv și a mai
tăia o felie din piața privată.

Iar lucrurile ar sta
așa în cazul segmentelor
„nevitale” ale unei societății.
Dar, dacă ne referim la flux-
urile esențiale, care țin prac-
tic în viață o țară, acolo chiar
nu poți vorbi de ideea de
concurență pe care ar
putea-o, chipurile, să o
creeze statul.

În fapt, suntem în
fața unui moment de creare,
de încetățenire, a unei noi
marote prin care Statul
încearcă să „naționalizeze”,
să recupereze în portofoliul
său monopolist, domeniile
pierdute la reapariția în anii
90 a sferei economice pri-
vate.

Și nu doar faptul că
ministrul de finanțe vine și
anunță cum că, vezi
Doamne!, statul vrea „să
creeze concurență în zona
de pensii”, dar și forma ma-
nipulatoare în care îmbracă
mesajul, prin promisiunea
unor randamente mai bune
la pensiile de stat (I) față de
Pilonul II.

Păi’, dacă tot vrea
să joace, activ, pe piața
privată, Statul ar trebui să
se supună și regulilor de
concurență loială, în primul
rând explicând cum stă tre-
aba cu această formă
agresivă și unilaterală de
reclamă: „randamente mai
bune”? Iar ministrul Orlando
ar trebui să ne deseneze și
schema prin care Statul ar
obține un randament, nu
neapărat „mai bun”, cum se
laudă, ci măcar a unei min-
ime „câtimi” în cazul pensi-
ilor din pilonul public (I).
Cum vor puse acestea la
treabă când statul abia
reușește să le plătească

așa, fără nici un plus dat de
vreun randament minune
venit din vreo revoluționară
schemă de stat?!

Sigur, dacă Orlando
era administratorul unei
firme private și venea cu o
asemenea trăznaie, piața,
clienții ar fi fost deja în
alertă. Pentru că ar fi fost
vorba despre comporta-
mentul specific, „cântecul de
lebădă”, prin care anunți
marea cu sarea, explozia de
profit înmulțit cu orice cifră îți
trece prin minte (în varianta
„modernă” a promovării de
tip Caritas), pentru a racola
cât mai mulți „investitori”
care să-ți crească
exponențial capitalul. Apoi,
la noroc… Te duci în jos,
neputând să faci față anga-
jamentelor, care ți-au adus
marja de venit suplimentar,
și din care ar trebui să iasă
și cu procentul de multipli-
care promis, sau poate
reușești să întinzi artificiul în
spirală Ponzi încă o vreme;
dar cu același final așteptat.

Statul care se
anunță dintr-o dată un bun
manager din perspectiva
unei haine private,
nereușind să-și demon-
streze măcar o minimă
eficiență ca administrator al
monopolurilor pe care le

administrează, ar trebui mai
întâi să explice „randamen-
tul” obținut în alte astfel de
mișcări. De exemplu, care a
fost „eficiența” pe piața
manualelor școlare când a
intrat agresiv în mediul pri-
vat și a monopolizat un seg-
ment „cărnos”? Sau acolo
nu a fost vorba despre
intenția de a intra ca
„jucător”, ci o formă explicită
de aducere în sfera de stat
a unui segment al pieței?
Ori poate că reacția pieței și
a mediului privat (mai ales
cel în expectativă ca investi-
tor de afară) a determinat
același stat să-și mai pună
niște mănuși catifelate? Dar
care tot nu pot masca unghi-
ile cu care descărnează de
conținut segmente din
mediul privat…

Statul în sine nu are
cum să creeze „concurență”
în sfera privată. Pentru că
nu are ce să caute acolo!
Nu ca jucător activ. El poate
fi doar un coordonator al
mediului privat, un observa-
tor care ar trebui să veg-
heze ca actorii privați să nu
strivească drepturile
clienților, să nu facă felurite
înțelegeri între ei; pe scurt,
să respecte regulile pieței.

Ieșirea ministrului
Orlando pe piață cu forma
„privată” a costumului de
bufon managerial, ar putea
avea totuși un sens într-o
anumită situație-strategie.
Aceea în care Statul chiar
vrea să creeze un „randa-
ment” al pensiilor (altul
decât cel dat de mărirea
politică a punctului de pen-
sie!), și atunci este vorba
despre intenția de a intra pe
Pilonul II sub forma de actor
privat (la rupere cu ceilalți
jucători, cu adevărat privați)
și folosirea banilor. Nu
neapărat prin plasarea într-
un fond de investiții, ar fi
prea banal, ci poate chiar
transferul pentru capi-
talizarea Pilonului II în con-
turile Băncii de Dezvoltare a
României, pușculița de
finanțare a marilor proiecte
de dezvoltare, nu a țării, ci a
intereselor locale, regionale
și naționale ale social-
democraților.…

●

Juncker, Juncker, 
Karl Marx, chinezii...Karl Marx, chinezii...

Ionuț
Țene

CCând m-am întors anul
trecut de la o lansare de carte
teologică din Paris am conver-
sat pe avion cu un tânăr
francez, care mergea spre
Cluj-Napoca, unde era director
adjunct la o fabrică mixtă. Din
discuția cu el am înțeles că era
ateu, ca majoritatea tinerilor
francezi (!), și un militant al ex-
tremei stângi și radicale con-
duse de Melenchon, fapt ce
intra în contradicție cu funcția
sa burgheză. Vorbea cu
însuflețire despre instaurarea
comunismului de tip Castro și
idolul său suprem era Che
Guevara. Am încercat cu date
istorice să-i explic că regimul
comunist a adus sărăcia, mize-
ria, tortura și gulagul pentru
popoarele central și est-eu-
ropene. I-am explicat că
regimul comunist a ucis peste
25 de milioane de oameni
nevinovați. Tânărul francez a
încercat să mă convingă că noi
central și est-europenii nu am
știut să aplicăm adevăratul co-
munism și că ei francezii și oc-
cidentalii îl vor aplica ad
litteram, conform preceptelor
lui Karl Marx. Nu am reușit să-
l conving că regimul comunist
e criminal și că acesta a fost la
fel de ineficient și tiranic, atât în
Europa cât și în URSS, Viet-
nam, Coreea de nord sau
Cuba și că această maladie
utopică se aplică prin teroare
indiferent de națiune, pentru că
încearcă să-l rupă pe om 
de Dumnezeu și de societa-
tea democrată tradițională.
Francezul îmi tot oferea exem-
ple fericite cu comunismul din
Venezuela și că ei prin
mișcarea lui Melenchon vor
reuși să instaureze ”raiul” co-
munist la Paris. Când am văzut
că nicio explicație logică nu-l
convinge pe tânărul francez
orbit de utopia comunistă am
schimbat subiectul, oricum în
30 de ani din punct de vedere
demografic, conform statisticii,
Franța va fi stat islamic, iar
utopia marxistă trecută la index
de poliția Șaria?

Occidentul încă nu s-a
vindecat de comunism și
încearcă să ni-l impună din nou
prin metode perverse venite
acum nu de la Moscova roșie,
ci din rândurile elitei de la Brux-
elles, conduse de foști marxiști
sau maoiști ca Junckers, Bar-
roso sau Cohn Bendit. Un
pseudo-cult marxist încalcă
libertățile, democrația
constituțională și drepturile fun-
dametale ale europenilor. Zilele
trecute am avut surpriza să
vizionez pe cunoscutul canal

Viasat History un elogiu adus
”filosofului” Karl Marx, prezen-
tat europenilor ca un bunicuț
simpatic, ale căror idei ”ge-
niale”, noi, central și est-eu-
ropenii nu le înțelegem. La un
moment dat moderatoarea îl
descrie pe Marx ca un erou,
uitând să spună că ideologia
sa e vinovaă de moartea a
peste 25 de milioane de mil-
ioane de oameni nevinovați.
Bineînțeles că CNA nu s-a se-
sizat să amendeze Viasat His-
tory pentru promovarea unei
ideologii, care a dus la moartea
a milioane de oameni. Dar ce
să ne mai mirăm de
propagandă neo-comunistă
oficializată dintr-o parte a UE,
când la începutul lunii mai ”elita
subțire” cultural din Bruxelles
va paticipa la dezvelirea unei
uriașe statui a lui Karl Marx
ridicată în orașul în care s-a
născut Trier, cu ajutorul statului
comunist chinez. Pe 5 mai vor
fi celebrați 200 de ani de la
nașterea lui Karl Marx, în
orașul său natal, Trier. Din pro-
gramul jubileului spicuim ca să
înțelegeți ce se întâmplă în
vestul Europei: Jean-Claude
Juncker, în prezența prim-min-
istrului landului, va deschide
expoziția “Karl Marx. Viața.
Opera. Timpul”. Va fi
inaugurată statuia de 4,5 m a
lui Marx, primită cadou din
partea Chinei, plasată nu de-
parte de Porta Nigra – ruina
romană, emblemă a orașului
Trier.Vor participa 6 delegații
din partea Chinei.O
economistă va ține o expunere
cu titlul “Marx, un economist
genial”. Teatrul și universitatea
din Trier vor organiza un eveni-
ment în care se va discuta
dacă “gândirea comunistă” ar
putea fi folosită ca armă îm-
potriva extremismului de
dreapta de astăzi. Nu vor fi
uitați cei mici: Într-un muzeu va
fi organizat un workshop pen-
tru copii între 7-12 ani, cu titlul
“Marx și șoriceii”. Singura notă
discordantă este weekendul de
proteste anunțat de către AfD,
sub motto-ul: „Să nu uităm vic-
timele comunismului – să-l
luăm pe Marx de pe soclu”. Se
pare că prin ridicarea statuii lui
Karl Marx cu prietenii chinezi
Juncker vrea să transforme
ideologic UE în RPP Chineză?
Pe când liderii europeni vor
dezveli o statuie a lui VI. Lenin,
ucenicul lui Marx? Se inspiră
Juncker în politica europeană
din Das Kapital? Se pare că la
unii de pe la Bruxelles comu-
nismul, dar mai ales lipsa
bunului simț sau cinismul față
de memoria victimilor ideolo-
giei marxiste a învins?

●
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„Cu mânile’ncleştate”…„Cu mânile’ncleştate”…

Nae 
Gerogescu

VVenind după Per-
pessicius, în scurta
fereastră a libertăților de la
începutul anilor 70, D.
Murărașu ar fi putut să aibă
mai mult curaj cu textul em-
inescian în covoarele de co-
mentarii și citate (din poet și
din criticii lui). Dimpotrivă, el
duce textul ca text înainte
de Perpessicius, ia din toți
editorii ce-i convine fără a
semnala, interpretează în
multe locuri punctuația –
atent aproape exclusiv la
aspectul de enciclopedie al
ediției sale. 

Repet: am auzit că
dl. Eugen Simion a scos o
nouă ediție Murărașu (după
ce, în 1999, mai scosese
una în colecția „Orion” a ed-
iturii „Cultura Națională”,
sponsorizată de Fundația
Soros), am și văzut acea
carte cât m-a slăbit ochiul
vigilent al primarului co-
munei Dumbrăveni care a
adus câteva exemplare
pentru sponsori și pentru
aplauze, dar n-o am, s-o
răsfoiesc, s-o confrunt cu
cealaltă și cu celelalte ediții;
îmi rămâne doar speranța
că bunul editor de azi, de
vreme ce nu rămâne doar la
o simplă Postfață, ca în
1999, ci are chiar o Prefață,
va fi dereticat, cât de cât,
prin vastul șantier Murărașu
ca să poată primi ochi de
cititor avizat al secolului
nostru.

Până atunci, mă voi
referi la scena pețitorului din
Scrisoarea IV, în editarea
Murărașu, ca să se vadă cât
de simplu se pliază acesta
pe edițiile anterioare – deși
cunoaște sursele prime ale
textului. Iată, în numai două
versuri, vreo patru notaţii
care ţin de stilistica limbii, pe
care editorii nu le iau în
seamă şi pe care lingviştii
nu le studiază, nu le cunosc.

De pildă, interjecția
Ași!. Iorgu Iordan se ocupă
pe câteva pagini din Stilis-
tica limbii române (p. 67-70,
capitolul Accent) de
interjecţia aşi, preluănd
definiţiile şi citatele din
Dicţionarul Limbii Române
(seria Al. Philippide), eti-
mologia dată acolo, 
delimitându-se, propunând
o etimilogie proprie.
Dicţionarul dă, ca etimolo-
gie probabilă, interjecţia
turcească haşa!, cu sensul
„ferească sfântul!, ferească
Dumnezeu!”. Iorgu Iordan:
„Etimologia aceasta nu
poate fi primită, mai întâi 
din motive principiale.
Interjecţiile nu se
împrumută, afară de
împrejurări cu totul

excepţionale, care trebui-
esc, deci, lăsate la o parte.
E ca şi cum am imita felul
de a ne exprima durerea,
bucuria, revolta etc., ceea
ce, dacă poate face un indi-
vid izolat, nu face niciodată
o colectivitate întreagă(…)
Dicţ. Acad. însuşi afirmă că
aşi! sună şi aşa!, adică iden-
tic cu adverbul modal aşa,
de care se apropie şi se-
mantic până la confuzie”.

Observaţia lui Iorgu

Iordan privind regimul
interjecţiei este actuală şi
astăzi, când vedem cât de
dificil le este chiar celor care
vin din spaţiul anglosaxon
să exclame amercian :

„Oauuu!”, „Naisss!”,
etc. Mai interesante sunt,
însă, citatele dicţionarului,
din care preluăm: „aşa (ac-
centuat áşa: cu accentul
principal pe silaba întâia şi
cu un accent secundar pe
silaba a doua; de cele mai
multe ori ş se pronunţă lung,
sau se face o mică pauză
între primul a și ş următor)”.
De pildă: Socotiţi că-i scria
răvaşele franţuzeşti, ca în
ziua de azi? A’ şa! Mă
punea pe mine de-i cântam
nopţile pe sub ferestrele ei”.

Dicţionarul găseşte,
aşadar, modalitatea de a
scrie cum el însuşi,
dicţionarul, spune că se
pronunţă: a’ şa, cu apostrof
larg, ca pentru intonaţie. 

EI bine, iată, pe noi
acest lucru ne interesează,
şi anume pentru un vers din
Scrisoarea IV de Eminescu.
Poetul scrie: „A-şi ! abia ţi-ai
întins mâna, sare ivărul la
uşă, / E-un congres de
rubedenii, vre-un unchiu,
vre o mătuşă…” El tran-
scrie, deci, silabic, exact
cum cere „Dicţ. Acad.”

Editorii săi nu vor,
pun la unison Aşi! În
Luceafărul, textul din Al-
manahul României June,
poetul reia modalitatea
aceasta de a rupe cuvântul,
în discursul lui Demiurg : „Î-

ți dau catarg lângă
catrarg…”, sugerând vorba
poruncuitoare, desigur ;
edițiile (inclusiv Perpessi-
cius care se supune con-
sensului tacit, mult studiat,
în editarea antumelor emi-
nesciene) nu primesc, au :
„Îți dau catarg…”

Desigur, Iorgu Ior-
dan nu era obligat, pentru
observaţiile sale, să treacă
prin toată literatura. Nu era
obligat nici să-l cunoască pe

Eminescu; noi nu facem
decât să deplângem faptul
că nu l-a cunoscut, nu-l
acuzăm, ferească sfântul!
(cum zice…turcul de mai
sus) pentru asta. Dacă ar fi
citit versurile de mai sus ale
lui Eminescu, ar fi exclamat,
fără îndoială, că e bine scris
a-şa!

Ar fi observat, apoi,
cele două grafii: vre-un
unchiu, vre o mătuşă, şi n-
ar fi uniformizat, ca editorii
poetului: vre un unchi, vre o
mătuşă. (Murărașu: vre-un
unchi, vre-o mătușă; Per-
pessicius: vre un unchiu,
vre o mătușă; Petru Creția –
ciudatele forme: vrèun
unchi, vrèo mătușă). Poetul
vrea simplu: vre-un legat, și
unchiu, cu citarea lui -u final
(ca basmu, în Mortua est!,
ca cinismu, în Scrisoarea
III). De ce? – Unchii, ei, sunt
mai curioşi decât mătuşile,
mai dornici să prindă „fla-
grantul” (îndrăgostiţii singuri
în cameră sărutându-se); un
unchiu face cât mai multe
mătuşi în această privinţă;
printre rudele fetei sunt
câţiva unchi – şi o sumede-
nie de mătuşi. Oricare dintre
aceste explicaţii este
valabilă: oricum, trebuie
păstrat vre-un unchiu, vre o
mătuşă – şi recitat cu
păstrarea ritmului, deci
pronunţându-se –u final sil-
abic aici.

Uneori, poetul
foloseşte ghilimelele pentru
a atenţiona asupra sen-
surilor unor cuvinte; nici

acestea nu sunt primite de
editori. Iată, suntem la
Scrisoarea IV, câteva ver-
suri după ce tânăra pereche
este surprinsă de unchiul şi
mătuşile fetei. Ce face per-
sonajul masculin? – Tu cu
mânile’ncleştate, mai cu
degetele depeni./ Mai
suceşte vre-o ţigară, numeri
fire de „musteţi”,/ Şi ’n prob-
leme culinare te încerci a fi
isteţ. Compare oricine cu
textul de azi: Mai suceşti vre

o ţigară, numeri fire de
musteţi / Şi-n probleme
culinare te întreci a fi isteţ.

Nu este vorba, deci,
de mustaţa de deasupra
buzei, de firele de la
mustaţa bărbătească. De al-
tfel, cum ar putea cineva să
sucească o ţigară, adică să
pună tutunul în foiţă, să
răsucească foiţa şi apoi s-o
lipească, şi în acelaşi timp
să-şi smulgă fire din
mustaţă?! Nu ! Musteţile
sunt, aici, firele de tutun,
vezi musteţile spicului de
grâu, de pildă, şi anume
acele fire care se
prefiră/strecoară afară din
foiţă şi pe care fumătorul le
alege, le răsuceşte şi le
îndeasă înapoi, în sulul de
hârtie, cu vârful degetelor
arătătoare de la ambele
mâini.

De ce, apoi, acest
prezent, mai suceşti, din
ediții, când avem forma mai
suceşte, din Convorbiri liter-
are, atât de expresivă, care
indică repetarea acţiunii
(formă de prezent iterativ) şi
care se poate folosi în
româneşte.

Aici e de remarcat –
cum să-i spun? – pedante-
ria lui D. Murărașu, care ține
să spună că Maiorescu are
în unele ediții mustață iar în
altele mustață. A văzut,
deci, textele, dar ne spune
numai ce-i convine din ele.
Nu este acesta o formă de
sadism științific?

Mai sus avem forma
cu mânile’ncleştate, pe care

ediţiile (până la desfiinţarea
apostrofului din scrierea lim-
bii române, în 1953) o redau
cu mânile ’ncleştate cu
apostrof larg (chiar cu
virgulă: Tu, cu mânile
’ncleştate…), iar după 1953
cu cratimă. 

Forma conjunctă
dorită de poet creează ex-
presie de limbă, „mâinile ca
un cleşte, folosite în chip de
cleşte” – pe când apostroful
larg descompune cuvintele

şi arată o psihologie, i 
s-au înţepenit, „încleştat”
degetele. De fapt, el doar
ţine, acolo, mâinile ocupate
cu fabricarea ţigării.

Avem, în fine, apos-
troful distanţat: Şi ’n prob-
leme culinare … pe care
ediţiile vechi îl păstrează,
dar atenţie: după ce au scos
virgula după „musteţi”, din
versul anterior, iar cele noi
uniformizează la cratimă.

După virgulă, cum
vrea autorul (Eminescu), şi
’n are sens adverbial : chiar
şi în, până şi în ; fără
virgulă, cum vor editorii lui,
este conjuncţie şi indică o
enumerare – şi chiar o con-
cluzie, arătând că peţitorul
este bucătar de profesie,
aduce vorba la ce se pri-
cepe (mă rog, cine vrea
face și jocuri de cuvinte, dar
nu în contul lui Eminescu,
totuși!). 

Sensul este că
vorbeşti de toate, arăţi că te
pricepi la toate – până şi la
„de re cuquinaria”.

●



4 Tichia de politician

Institutul Wiesel, ucigașul românismului…Institutul Wiesel, ucigașul românismului…

Andreea
Arsene

IInstitutul Wiesel
este, fără doar și poate, un
organism inchizitoriu care
activează pe teritoriul
României de mai bine de un
deceniu în condiții ilegale.
Întemeiat în scopul studierii
unui „Holocaust” închipuit
din România, institutul
funcționează paralel cu a
treia putere în stat, adică
justiția. Regulile de
desfășurare a Institutului
încalcă flagrant Constituția
țării și CARTA DREP-
TURILOR OMULUI, 
fiindcă reprezentanții aces-
tei fundații reclamă în mod
abuziv istoria și tradițiile
României mergând până 
în punctul de a 
cere autorităților statului 
să interzică anumite
personalități istorice și cul-
turale.

Dacă vă întrebați
cine este Alexandru Florian
și de ce se manifestă cu
atâta ură această jalnică
slugă a cercurilor sioniste,
atunci trebuie să știți că el
este nimeni altul decât fiul
propagandistului stalinist,
Radu Florian. Desigur, ca și
în cazul lui Vladimir
Tismăneanu, fiu de
comuniști nevolnici, Alexan-
dru Florian omite să
vorbească despre activi-
tatea prodigioasă de propa-
gandist comunist a tatălui

său, un lacheu perfid, anti-
român până în măduva
oaselor ca și progenitura sa.

Mincinos, insinuant,
duplicitar, oportunist și cu
grave probleme de person-
alitate, directorul institutului
dorește cu orice preț să
scoată din avatarul culturii
românești personalități
marante care s-au manifes-
tat în perioada interbelică:
Mircea Eliade, Constantin
Noica, Emil Cioran, Radu
Gyr, Petre Țuțea, Mircea
Vulcănescu, pe motivul
apartenenței lor la mișcarea
legionară. Câtă ipocrizenie
din partea acestui „intrus ve-
netic”, să înfiereze trecutul
legionarilor, trecând cu ved-
erea abominabilele crime
ale tovarășilor săi comunisti
din România în prima
perioadă de la instalare.

Institutul Wiesel nu
are ce căuta pe teritoriul
României din moment ce
țara noastră nu a fost
implicată în Holocaust și,
mai mult decât atât, person-
ajul care poartă numele in-
stitutului, Ellie Wiesel, a fost
dovedit ca escroc de către
Samuel Jakubowitz care
pretinde că E. Wiesel nu
este LAZAR WIESEL, cel
cu care a împărțit camera în
lagăr, și că acesta i-a furat
identitatea, pozând în pos-
tura de victimă căzută pradă
torturilor din campusurile
naziste. Șarlatanul Ellie
Wiesel s-a ales cu un pre-

miu Nobel și cu urmașii care
culeg roadele faimei sale
fabricate, escrocând în con-
tinuare țări cu conducători
lispiți de demnitate, precum
România, aflată de un timp
îndelungat la tagma jefuito-
rilor.

Uns cu toate „miro-
deniile” de către trioul fes-
enist Ion Iliescu, Petre
Roman, Adrian Năstase, de-
functul Wiesel a primit 
încă din anii `90 undă verde
pentru a estorca Statul
Român de bani,  pretextând
existența unui Holocaust pe
teritoriul țării noastre,
niciodată dovedit. 

Săpând fervent la
temelia românismului, insti-
tutul își găsește sprijin în
persoana fostului co-
președinte USL Crin An-
tonescu și a președintelui
țării, Klaus Johannis, care,
fără nici o restriște, acceptă
să promulge LEGEA
217/2015, o lege aberantă
care intră în contradicție cu
art. 29 din Constituție, care
stipulează dreptul la liber-
tatea gândirii și a opiniei, ori,
această lege reprezintă un
atac direct la libera expri-
mare. 

Mai nou, zelosul
apărător al semitismului,
Alexandru Florina, a găsit
de cuviință să intervină în
anumite chestiuni legate de
aniversarea CENTENARU-
LUI, cerând cu insistență
renunțarea la inițiativa orga-

nizatorilor de a edita pe tim-
brul poștal chipul primului
Patriarh  al B.O.R, Miron
Cristea. În nici o altă țară din
Europa, nu există vreun
asemenea institut fantomă
care a căpătat acreditarea
de a funcționa cu ajutorul și
complicitatea autorităților
din vârful statului.

Pseudo-intelectuali
de genul lui A. Florian, H.
Patapievici, L. Boia și alți
detractori ai românismului
se bucură de sprijinul celor
care ar trebui să apere și să
conserve patrimoniul is-
torico-cultural al României.
Din cauza acestor urmași ai
stalinismului, travestiți în
apărători ai drepturilor de-
mocratice,  personalitățile
istorice, de cultură, sim-
bolurile noastre naționale și
demnitatea ne sunt batjo-
corite. După opinia lor
absurdă, marele poet Mihai
Eminescu nu mai este de
actualitate, așa că trebuie
exclus din manualele
școlare…. Mareșalul Ion An-
tonescu nu are dreptul la re-
abilitare, fiindcă a îndrăznit
să înfrunte stalinismul
trecând granița mai departe
decât s-ar fi prevăzut,
răzbunând astfel sângele
bieților români care au fost
măcelăriți cu cruzime de
către evreii sovietici pe tim-
pul evacuării forțate din ter-
itoriile românești în 1940.
Avram Iancu este consid-
erat un terorist și din acest

motiv au decis dărâmarea
statuilor care-l reprezintă. 

În cazul adulării
conducătorului Micării Le-
gionare, Corneliu Zelea 
Codreanu, considerat un
extremist periculos, este
pasibilă pedepasa cu 
închisoarea. 

Evreii komiterniști
Ana Pauker și Alexandru
Nicolski, cei care au ordonat
arestarea, anchetarea și tor-
turarea a trei milioane de
români în odioasele în-
chisori comuniste, nu intră
în calculul acestor inchizitori
ticăloși care pretind
existența nazismului în orice
fel de manifestare a patrio-
tismului.

De aici se înțelege
faptul că înființarea Institu-
tului E. Wiesel nu a fost un
demers pur întâmplător,
scopul creării lui a avut în
prim plan punerea în
practică a unor puncte din
agenda globalizării, mai pre-
cis destrămarea sentimen-
tului de apartenență la
valorile tradițional-culturale
ale cetățenilor, fiindcă, în
fapt, curentele promovate și
inoculate de către ei men-
talului colectiv, induc o stare
de înjosire și desconsider-
are a originii și condiției
umane a individului
aparținător unui sistem real
de valori.

●

Să furăm pensiile acum! Strategia tip OlguțaSă furăm pensiile acum! Strategia tip Olguța

Mihai
Vintilă

PPSD prin vectorii săi
din guvern nu se lasă de
furt. Doamna ministru Lia
Olguța Vasilescu nu doarme
noaptea de grija pensiilor vi-
itoare. Ea nu este sigură
dacă românii care contribuie
acum la pilonul II de pensii
vor avea în viitor pensii. La
fel de îngrijorată s-a arătat a
fi și doamna Viorica Dăncilă
sau măcar așa părea a fi
când citea ca o școlăriță
compunerea de clasa a III -
a din fața domniei sale.

Să le lăsăm pe cele
două doamne să bată
câmpii și să spunem
adevărul – PSD caută să
fure bani de la cei care îi
produc, se gospodăresc și
să îi dea la clienții săi politici
cu pensii speciale. Nu mai
ajunge anvelopa, cretin cu-
vânt, care îmbracă pensiile
în plată.

Doamnele în cauză
vor ele să pună mâna pe
banii noștri. Chipurile ele îi
cheltuie mai bine!

Să explicăm pentru
cei care nu înțeleg despre
ce este vorba în ciorba de

limbă vândută de ama-
zoanele psediste.

Fiecare angajat
poate contribui la trei sis-
teme de pensie. Pilonul III
este facultativ și deci acolo
contribuie doar cine plătește
pentru a avea o pensie mai
bună, pentru a acumula
bani etc. Rămân pilonul I
gestionat de stat și pilonul II
cu gestionari privați. Este

bine de precizat că pilonul II
are mult mai puțini bani
decât pilonul I pentru că prin
lege, modificată apoi de
Olguța Vasilescu prin
ordonanță de guvern la fi-
nalul anului trecut, statul
este cel care are în sarcină
plata pensiilor.

Acum la pilonul II
contribuțiile, și așa firave,
sunt bazate exclusiv pe
principiul contributivității

adică din contribuția plătită
la pensie un procent de 3,7
la sută se duce la fondurile
private din pilonul II iar
restul de 96,7 la sută se
duce la pilonul I gestionat
de stat. Din banii stânși
primești pensia pilonului II.

Ce se întâmplă cu
banii?

La pilonul II banii se
duc direct în conturile bene-

ficiarilor, bazate pe CNP-ul
fiecăruia. Anual gestionarii
pilonului trimit informări con-
tribuabililor iar datele din
conturi pot fi accesate on-
line de aceștia. Fiecare știe
exact câți bani sunt în cont.
Mai mult, firmele care
gestionează fondurile prin
lege sunt obligate să
investească în fonduri de
stat cu preponderență. Indi-
rect tot statul garantează

aceste fonduri și
beneficiază de ele dar
plătește dobânzi. Adică
avem transparență
totală.Banii de la pilonul II
sunt proprietatea celui care
contribuie. Dacă mori
înainte de a avea vârsta de
pensie urmașii tăi primesc
acești bani pentru că sunt
privați!

Ce se întâmplă la pi-
lonul I? Păi imediat cum
sunt virați banii de către
contribuabili ei sunt
absorbiți de pensiile în
plată. Știe cineva cât a con-
tribuit și ce pensie va avea?
Nu! Știe cineva cum se
gestionează fondul de pen-
sii de stat? Nu! Nimeni nu
dă nici o informare, nu are
nici o răspundere. Totul este
din pix. Poți contribui cu
zece lei la pensie și să
primești 10000 de lei pensie
pe lună.Cum? Prin
ordonanță de guvern se
alocă o pensie specială.
Cui? Tocmai ție, șmecherul
care nu ai contribuit dar
care vrei pensie mare, că
doar ai tăi sunt la putere! Nu
contează realitatea, nu
contează corectitudinea, nu
contează că nu ai contribuit.
Ai mușchi politici îți ei! De

unde? De la proștii cei mulți!
Pilonul I de pensii este pe
deficit. Adică plătește mai
mult decât contribuie. De
unde vine diferența? Simplu
… de la bugetul de stat!

Ce vor amazoanele
să facă? Să naționalizeze
cei cca șapte miliarde de lei
strânși de pilonul II. Acești
bani ar acoperi deficitul
bugetului de pensii de stat
actual iar banii care
mergeau la pensii din buge-
tul de stat se pot duce la
firmele partenere gen Tel
Drum.

Au redus contribuția
la pilonul II, pentru a mai
echilibra pierderile la pilonul
I de stat, de la cinci la 3,7 la
sută actualmente dar lu-
crurile tot stau rău pentru
pensiile de stat. Atunci sin-
gura soluție este să fure
acești bani de la cei care
contribuie și care în marea
lor majoritate nu votează
PSD și să îi dea printr-o
spoială legală la cei aflați în
plată și care nu au contribuit
pentru acești bani dar care
votează PSD.

Asta e tot. Restul
gândiți singuri!

●
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Sunetul ferpar al acceptării…Sunetul ferpar al acceptării…

Cezar Adonis
Mihalache

DDramatic nu este
faptul că un investitor străin
vrea dintr-o dată să pună
punct prezenței sale în
România… Chiar dacă mo-
tivele sale sunt susceptibile
a ascunde un joc de
scoatere definitivă a fostului
combinat Sidex de pe piață.
Pentru că modul de lucru
este prin el însuși genera-
torul unor semne de între-
bare. Poate una singură
fără răspuns clar: dacă a
fost sau nu forțat din umbră
de păpușarii feluritelor vari-
ante de „omuleți verzi”?…
Care sapă strategic nu doar
la nivelul unor destrămări
teritoriale, ci și administra-
tive și economice (mai ales
că o astfel de degringoladă
începe, a priori, cu segmen-
tul economic a unei regiuni
și/sau țări)…

Rămâne întrebarea
dacă brusca deschidere a
ArcelorMittal spre re-
zolvarea problemelor sale
de monopol european a
apărut acum din motive
legate de propriile interese
sau i-a fost indusă? Pentru
că, evident, nu de problema
monopolului suferea com-
pania indiană… Sunt atâtea
alte companii în Europa
care au atins limita de
monopol „acceptată” de UE
și nu își fac prea mari griji,
fiindu-le mult mai conven-

abil să achite amenzile, fie
ele și în procente din cifra
de afaceri…

Sigur, însuși con-
ceptul și nivelul limitei de la
care UE acuză un
producător de monopol sunt
generatoare de semne de
întrebare… De exemplu,
dacă nu cumva aceste linii
„roșii” (la propriu, chiar!) au
fost puse acolo tocmai pen-
tru ca UE sa aibă la mo-
mentul potrivit un instrument
de extirpare a unei alte in-

dustrii dintr-o țară nu sufi-
cient de subsuveranizată…

Și totuși, nu aceste
posibile agresiuni la
independența economică și
suveranitatea decizională a
României sunt cele care ar
trebui să ne revolte… În
fond, din prima clipă a
intrării în, nu „familia
europeană”, descărnată de
orice element tradițional,

măcar cel al respectului rec-
iproc, ci într-o famiglia in-
tereselor unor bănci și
multinaționale, ar fi trebuit
să ne dăm seama că atu-
urile noastre vor fi consider-
ate avantaje doar atâta timp
cât Europa va dori…

Revoltătoare este
lipsa de variante a Statului
Român! Pentru că nu poți
spune că plecarea unui
mare investitor este similară
cu prima ninsoare care te ia
prin surprindere… Și nu poți

rămâne la mâna… vre-
murilor, recte a conjunc-
turilor și intereselor
geopolitice.

Nu este admisibil ca
Statul Român să asiste im-
pasibil la un astfel de negoț!
Să nu ai, nu un cuvânt de
spus, pentru că nu este su-
ficient, nu la nivelul la care
se fac astfel de jocuri, ci o
variantă.

Am ajuns ca un in-
vestitor să își ia catrafusele
și să lase de izbeliște o
zonă industrială, ramificată
și pe orizontala economiei.

Nu poți să stai și să
te uiți cum investitorul indian
anunță Comisia Europeană
că (ne) vinde unuia italian și
tu să nu ai nici un cuvânt de
spus pentru că, nu-i așa?!,
a fost informată Comisia
Europeană… Cea care,
practic, va decide următorul
investitor de la Galați! Sau
poate nici un investitor…

Este scandalos să
înființezi ca stat fel și fel de
fonduri de investiții, de dez-
voltare națională, chiar o
„Bancă de Dezvoltare a
României”, iar când vine
momentul să pui cap la cap
toate aceste structuri, pen-
tru interesul țării, tu să stai
deoparte!

În fapt, Statul
Român se comportă de
parcă am fi în fața unei
cedări de acțiuni între doi
buticari… Impasibil.

Unde este CSAT?
Unde este Ministerul
Economiei? Unde sunt
toate acele structuri care de
ani buni toacă bani pentru
feluritele fonduri de
„investiții” naționale?

Este adevărat, o ast-
fel de lovitură (susceptibilă a
avea ca scop final colap-
sarea industriei siderurgice
românești, în numele unei
marote, monopolul, la rân-
dul ei susceptibilă, repetăm,

a fi folosită ca instrument de
dezagregare) ar da peste
cap orice proiect de dez-
voltare națională. Ar răvăși
orice strategie prin necesi-
tatea regândirii unor seg-
mente din Planul Național
de Dezvoltare. Sigur, dacă
ar exista un plan național de
dezvoltare coerent…

Dar când lucrurile
merg, nu la voia întâmplării,
nu dintr-o inerție, ci dintr-un
control efectiv din afara țării,
permis și de lipsa de impli-
care la nivel guvernamental
autohton, practic lucrurile
sunt aproape compro-
mise…

Ne uităm, ne
lamentăm, cum mărci
românești sunt cumpărate
pe nimic, cum este dizolvat
rând pe rând orice element
de identitate, dar nu facem
nimic.

Acolo unde ar trebui
să tropăim, șoptim… Acolo
unde ar trebui să se facă
auzite tunurile revoltei,
scârțâie jalnic câte o floretă
cu vârf teșit…

Și doar ne
plângem…, ba, atât de
acută și cronicizată va de-
veni nepăsarea noastră că,
în curând, nici măcar un
murmur stins nu se va mai
auzi.

Ci doar sunetul fer-
par al acceptării…

●

Sunt român!Sunt român!

Dana
Chioariu

ÎÎncepând cu primii ani
de școală am cunoscut iubirea
din partea celor din jurul meu:
familia, prietenii, colegii și
cunoștiințe mai apropiate. Am
fost crescută cu frica și
credința în Dumnezeu, alături
de generațiile care au trăit în
acele vremuri și, de ce nu,
până în zilele noastre, cu drag
și iubire de cultură, istorie, pen-
tru frumusețile țării noastre cu
tot aceea ce înseamnă peisaje
turistice, minunatul litoral, cu
toate bogățiile pe care le deține
pământul românesc, cu flora,
fauna, oamenii locului… Doar
că, din nefericire, am ajuns să
trăim un timp al indiferenței,
distrugerilor, crimelor… Al trăirii
fără Dumnezeu. Nu ne mai
interesează de aceea ce se
întâmplă în jurul nostru, ci doar
de noi înșine, în mod egoist,
pentru noi și buzunarele noas-
tre, interesele noastre fiind mai
presus de orice în acest timp al
„libertății și democrației.”

Este o falsă libertate a
democreției, fără scrupule și
limite, lipsită de moralitate și
onestitate, triumfând pentru
bucuria înveninării societății, a
tot și toate din jurul nostru. Ce
este mai dureros, este faptul

că tagma noastră politică dă
lumii întregi un spectacol gra-
tuit, fără de rușine, dar plină de
încurcături meschine, de cer-
turi, creea ce, de fapt, reflectă
o societate decăzută moral,
social, economic, juridic, cul-
tural, dar și mai dureros este
că saceastă tagmă vrea cu tot
dinadinsul să ne îngroape
satele în cenușa uitării, să ne
îngropăm propria noastră isto-
rie,renunțând la dreptul in-
alienabil de a fi români, 
la identitatea noastră
românească, de a gândi și a
vorbi românește.

Desigur, în tot locul se
găsesc fel și fel de bariere și,
în deplină colaborare cu etniile,
pe care vremurile le-au așezat
în această patrie comună. Să
ne amintim cuvintele marelui
revoluționar pașoptist Avram
Iancu, la 1848: „E normal,
oare, să neglijăm acest lucru,
e normal să uităm că noi,
totuși, ne tragem de la țară și
că toți, în ultimă instanță, ne
găsim strămoșii aici?” Desigur,
pentru oricare român, la retor-
ica interogativă  a „Crăișorului
Munților” răspunsul va fi nega-
tiv, satul fiind prima formă de
comunitate umană, indiferent
la care epocă ne-am referi:
stăveche, veche, preistorică,
antică, medievală… Istoria a
dovedit că neglijarea satelor și

a tradițiilor populare poate
avea consecințe grave.
„Veșnicia s-a născut la sat” a
consfințit mare Lucian Blaga.

De aceea, cel mai
mare obiectiv și cea mai mare
necesitate rămâne consoli-
darea satelelor, continuitatea
vieții  la țară, cultivarea di-
verselor tradiții, dar și grija
pentru situația economico-
socială, culturală, religioasă și
de ală natură, care ar reuși să
dea țării un aport deosebit de
valoros al României care este
o insulă a  latinătății în mijlocul
unei mări slave… Dar clasa
noastră politică ne compromite
ca națiune fără să se
găndească la sănătate, ser-
vicii, familii, alimentație, salarii,
pensii, învățământ, resursele
țării, dar mai ales siguranța
țării. Patologia morală este
alarmantă, nu politianismul nu
impune adoptarea unui com-
portament etic sănătos, ci
încurajează tot ce nu este bun,
frumos și necesar poporului,
amplificându-i suferințele. Din
păcate, în această lume trăim
consecințele instabilității eco-
nomico-financiară, șomajului,
valurilor de concedieri, vieții
precare, sărăciei…

Cel mai greu este în-
fruntarea marilor dificultăți ale
agricultorilor, zootehniei, in-
dustriei, în mare parte distruse.

Ceea ce alte generații au con-
struit în multe decenii, 25 de
ani, politicienii postdecembriști
au distrus într-o clipită, fără a
se gândi că lasă milioane de
români fără pâinea de toate
zilele. Sunt foarte mâhnită de
climatul din jurul nostru, de fap-
tul că politicienii, parlamentarii,
guvernanții și alți bipezi ticăloși
sunt indiferenți la tot răul creat,
la distrugerile pe care le-au co-
mandat și continuă să le co-
mande fără remușcări, fiind
interesați doar de propriile lor
buzunare, interese și afaceri,
nu departe de răutatea socială
și indiferența care lovește în
cei sărmani și fără apărare:
bătrânii, copiii și tineretul.

Trăim într-un timp al
șmecherilor, al hoților dar și al
nepăsătorilor  despre ce
întâmplă cu bătrâna noastră
Dacie. Am fost, suntem și vom
fi conduși de pușlamale care
ne supun unei mari drame,
aducându-ne la un sclavagis-
mul modern pe porinciopiul că
„ceea ce este al meu, este
numai al meu, însă ce este al
tău este tot al meu”. Până la
revoluția cu scenariu de
lovitură de stat din 1989, am
avut un regim comunist sever,
după aceea am trecut un fals
regim democratic, care, de
fapt, reprezintă „aceeași Mărie
cu altă pălărie”. S-au dat legi și

reforme gândite doar pentru
cei sus puși, iar cei din ”pros-
time” au  ajuns prizonieri în
propria lor țară, prizonierii unei
democrații rău aplicate. Astfel,
oamenii au ajuns la capătul
puterilor, sunt obosiți și bolnavi
din cauza lipsurilor, minciunilor,
nepăsărilor și batjocurii.

Acesta este situația
poporului român și a României
în care se trăiește, acesta este
și motivul pentru care milioane
de români au luat drumul
pribegiei pentru un trai mai de-
cent. România a fost înrobită
de către asasinii economici și
trădătorii de neam și țară, fiind
aruncată în prăpastia sărăciei
și a morții lente. Iar fiecare
ticălos se fălește cu nemernici-
ile lui: hoţul cu fapta lui
nedemnă, criminalii cu geno-
cidul,  fabricanţi de arme cu
distrugerile. „Interesul poartă
fesul”… Toată viaţa, vecinilor le
va fi frică de vecini, căci trec
prin anii vieţii pe Pământ fără a
judecata înţelept că viața tre-
buie trăită în pace. Este foarte
dureros că se întâmplă astfel
de nenorociri, de prea multe
necazuri în cumplite vremuri
de restriște.

●


