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„Nu Dumnezeu l-a creat pe om

după chipul şi asemănarea sa, 

ci fiecare om îşi făureşte 

Dumnezeul său după propriul

chip.” 

- T. Maiorescu

Informație, opinie și atitudine publicistică

Drumul spre Unire! Drumul spre Reîntregire!Drumul spre Unire! Drumul spre Reîntregire!

Cezar 
Adonis Mihalache

PPasul este uriaş. Şi
orice ar spune pesimiştii,
negaţioniştii şi unii postaci
„feisbucişti”, prin curajul
Moldovei de a semna, la Vil-
nius, Acordul de Asociere cu
UE, suntem cu mult mai
aproape de unirea cu fraţii
noştri. Suntem mai aproape
de reîntregirea istorică pe

care trebuie să o lăsăm
copiilor noştri împlinită, nu
să o transmitem în sarcina
lor ca act de înfăptuire.
Căci, lor va trebui să le
revină oricum datoria de a
apăra România dodoloaţă!

Şi este un pas uriaş.
Iar asta contează cu
adevărat. Nu faptul că unii
politicienii de la Chişinău şi-
au pus vuvuzetele contra
curentului unionist, aver-
tizând că Moldova vrea inte-
grarea în UE, nu unirea cu
România. Declaraţiile lor
sunt doar umbre ale
disperării de a nu fi alungaţi
de la „caşcaval”. Căci,
aidoma baronilor de la noi,
nici politicenii corupţi de la
Chişinău nu vor să dea dru-
mul la funcţii şi putere, să
renunţe la fotolii pentru a
deveni, dupa Unire, cel mult
şefi de consilii judeţene!

De fapt, Unirea nu
se va realiza oricum sub
mandatul actualei generaţii
de politicieni corupţi de la
Chişinău. Şi, din fericire, nici
sub cea a pecetei roşii de la
Bucureşti! De aceea,
sforăitul pro şi filorus al fos-
tului preşedinte interimar al
Republicii Moldova, Marian
Lupu, care a declarat că
ţara sa nu va avea
„niciodată o unire cu Româ-
nia”, ori cel al fostului pre-
mier Vlad Filat, care
spunea, la rându-i, că
„aceste discuţii au fost por-
nite deoarece cineva îşi
doreşte să speculeze în
jurul acestei teme (unirea –

n.n.)”, nu au de ce să ne în-
grijoreze. În fond, sunt nişte
„foşti”. La fel de siniştrii pre-
cum vocile ameţite de la
Bucureşti (cum ar fi cea a
tot mai îndoielnicului istoric
şi academician Răzvan
Theodorescu, dar şi a unor
lideri PSD), toate aşezate
potrivnic firii lucrurilor.

Esenţial este faptul
că, la Vilnius, Moldova a
avut curajul să-şi schimbe
destinul dictat de Moscova.

Şi, indiferent, de comentari-
ile unor politicieni de dincolo
şi de dincoace de Prut, des-
tinul e unul singur: „Pe noi e
scris UNIRE!”. Ba, dintr-o
anumită perspectivă, nici
măcar comentariile
„negaţioniştilor” nu au atâta
dramatism în ele. Poate,
chiar un sâmbure de reali-
tate. Pentru că, într-adevăr,
înainte de Unire, Moldova
trebuie să adere la UE. Iar
din această perspectivă,
aderarea este mai
importantă, acordul semnat
la Vilnius putând fi
asemănat, păstrând
proporţiile, cu momentul
„Berlin” al celor două Ger-
manii. Căci, prin existenţa
celor două state în UE,
Unirea va putea fi grăbită,
inclusiv prin invocarea
precedentului reprezentat
de cele două Germanii. Or,
în momentul în care
Moldova va fi membră UE,
nimic nu va mai putea sta în
calea celor două parla-
mente.

În fapt, acum,
adevărata problemă o
reprezintă direcţia pe care o
dă ţării guvernul Ponta. O
direcţie care este deja tot
mai ostilă UE. Şi pe care ar
trebui să o stopăm,
ridicându-ne din indiferenţă,
înainte de a ne trezi cu mult
mai mult decât poarta
Schengen trântită în nas!
Căci, ar fi dramatic ca, în
vreme ce fraţii noştri se
îndreaptă spre Europa, cu
toate piedicile şi „goangele”

pe care le va băga Moscova
în iarna ce urmează (şi de
aceea trebuie admiraţi fraţii
noştri că au făcut acest pas
decisiv, chiar dacă erau
conştienţi că nu le va fi uşor
în următoarele luni), noi să
ne îndepărtăm de UE.

În acest context tre-
buie să privim, de altfel, şi
aparenta lipsă de reacţie a
Krelimnului faţă de poziţia
pe care urma să o adopte
Moldova la Vilnius, fiind

greu de crezut că Moscova
s-a mulţumit doar cu reuşita
de a fi convins Ucraina să-i
rămână fidelă. Şi nu putem
ignora posibilitatea ca, în re-
alitate, Moscova să se se
bazezeze pe mărul otrăvit al
„Dragonului roşu”. Căci, nu
întâmplător!, mai toţi
pesediştii care au bătut
calea Chinei, au făcut mai
întâi câte un drum pe la
Moscova sau, măcar, pe la
Ambasada Rusă de la
Bucureşti!

Moldova şi-a făcut
dară partea ei de datorie,
prin semnarea celor 900 de
pagini ale Acordului de la
Vilnius trecând Prutul spre
Europa. Acum, e datoria
noastră de a face un efort
măcar similar celui al fraţilor
noştri şi a ne îngriji să nu-i
lasam pe guvernanţi să
întoarcă, sub pretextul mira-
jului comercial chinzesc,
spatele Europei. Trebuie
dară să fim vigilenţi pentru
ca actuala putere pesedită,
care şi-a manifestat
aproape făţiş nemulţumirea
față de valul prounionist
generat de semnarea de
către Moldova a Acordului
de la Vilnius, să nu trans-
forme memorandumurile
economice semnate recent
cu China într-o punte care
să ne îndepărteze de Uni-
unea Europeană.

●

Iarnă fierbinteIarnă fierbinte
Aurel

Brumă

SSprinteni și nărăvași
cum perele din sticla de palincă,
încă nedeslipiți total din aburul
pokerașelor și zaiafeturilor
studențești, mânjii guvernamen-
tali trag de preșul legislativului
în mai toate direcțiile conven-
abile lor, un camuflaj la
șmecherie a propriilor daraveli
bine astupate de declarațiile de
avere. Și pe total îi simt ca părți
ale unor trupe de guerilă bine
înarmate prin vot împotriva unui
dușman nedeclarat de ei (nu dă
bine) dar sigur,  propriul popor.
Numără din paișpe în paișpe
efectele crizei prelungite, ale
tranziției prelungite, cifra paișpe
fiind etalonul de măsurare
analfabetă a efectelor inutilității
lor administrative cu efecte can-
cerigene în  sfera moralei,
credinței, a existenței sociale.

Cam asta ar fi radi-
ografia în clar a castei politice la
cea de a 23-a comemorare. Dar
ăștia de acum, simpatici de-a
naiba,  înlocuiesc la precizie
albul din ”alba-neagra” în
cacealmaua ”independenței en-
ergetice”, o independență
parțială, convenabilă lor și în al
cărei protocol covorul roșu este
călcat abitir de colaboratorii ex-
ogeni, ”tehnocrații” de limbi de
mai multe cifre, cei care deja
licitează la bursa internațională
această colonie din marginea
Europei, încă numită România.

Bizar este că, dincolo
de mangalagismul ideologic
(aparent nuanțat cândva), au
dispărut aproape total
diferențele dintre partide,
alianțe, fronturi și onegheuri et-
nice, în cursa marele pot al
spolierii tuturor resurselor de in-
teres național. Sub pretextul
integrării globaliste, mixtura
politicianistă de la noi  (reiterare
a rinocerizării), confundă tot mai
absurd masa votanților cu o
masă, un birou la care li s-a au-
torizat funcția de înalți
funcționari ai noului imperiu eu-
ropean. În această calitate, pen-
tru venituri bine ascunse de
flașneta declarațiilor de avere în
dublu și triplu registru, își
consumă energia, restul de
șmecherie pentru scoaterea ul-
timei molecule de potențial al
dezvoltării acestui pustiu de
margine continentală, conform
obligațiilor asumate, a
jurământului depus pe Bibliile
Bancare din lojele imperiale. În
această uriașă confuzie se cred
și se declară descălecători de
țară, mai exact de euroregiuni
vasale unui centru de putere ex-
ogen duhului național.  Ideea cu
descălecarea li s-a fixat după
estimarea populației țării, a
celor câteva milioane de români
condamnați la emigrareemigrați
Despre ce independență
energetică bolborosesc debara-

sorii de resurse într-o țară unde
autohtonii cu venituri sub media
unei supraviețuiri cât de cât
civilizată sunt încătușați de
marasmul prețurilor enrgetice
cu mult peste orice dimensiune
a bunului simț? 

Ce independență
energetică și ce foloase are
cetățeanul român când, în
curând, va fi suprataxat inclusiv
pentru amortizarea ”taxei pe
stâlp”, diferenței de secțiune a
cablului sau despăgubirile pen-
tru păsările Ibis electrocutate?
Ce independență energetică
mai avem în condițiile în care
din exportatori de energie
electrică devenim dependenți
de importul propriilor resurse,
de prețul fixat cât mai pe vârfuri
de noii proprietari exogeni?
Scandalul internaționalizat cu
bomba ecologică de la Roșia
Montană amână pentru o
perioadă ordonanța de guvern
care va restabili afacerea, gu-
vernul lucrând deasupra legisla-
tivului într-o formulă de
democrație unică în Europa, pe
când ”răscoala” națională de la
Pungești este înnăbușită cu
eleganță șleampătă de avizele
guvernamentale date pentru
sondarea, exploatarea gazelor
de șist, (citez din presă zona
Băilor Felix , Bilad și Periam din
județul Timiș). 

Mai în clar spus, oficial
și la vedere se comite un atentat
la siguranța națională, otrăvirea
pânzei freatice, în capilaritatea
ei insuficient cunoscută, con-
damnând nu doar o zonă, nu
doar o regiune ci însăși ființa
națională la un proces de eu-
tanasiere extins cu mult dincolo
de perioada de extragere a
gazelor de șist.  

Iată de ce, de maximă
urgență, societatea civilă, elec-
toratul ca atare, trebuie să
oblige principalele instituții ale
statului asupra câtorva tabu-uri
care nu pot fi negociate și nici
răstălmăcite: Suveranitatea
teritorială impune amânarea
proiectatei deschideri la vân-
zare de terenuri către cetățenii
străini, inclusiv pentru cei cu
dublă cetățenie, pentru o
perioadă nedeterminată iar pro-
prietarilor români de terenuri  li
se interzice utilizarea acestora
în alte scopuri decât cele de
producție agricolă; Interzicerea
prin Lege, în mod clar, atât a
prelucrării miniere cu cianuri cât
și extragerea gazelor de șist
prin metoda fracturării
hidraulice.

Împotriva oricăror prog-
noze meteo, ca cetățean
neliniștit, sunt convins că vom
avea o iarnă foarte fierbinte.

●
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A cui este, totuşi, Oştirea…Ţării?!A cui este, totuşi, Oştirea…Ţării?!

I.C.
Petrișan

NNe amintim de ea
doar la vremuri de prime-
jdie? O instituţie
fundamentală a unui stat,
forţa principală a unei
naţiuni, „organul puterii fiz-
ice a poporului românesc!” -
scria Eminescu, este cea
care, alături de şcoală şi
biserică, formează
generaţiile, fizic şi caracter-
ial, în spirit creştin şi patri-
otic, de jertfă pentru neam şi
credinţă creştină. Chiar în
calendarul creştin Sfinţii mil-
itari ocupă un loc primordial,
în biserici, în naos, de-o
parte şi alta a altarului (Sf.
Mucenic Gheorghe şi Sf.
Mucenic Dimitrie şi în
preajmă Sf. Mina şi Sf. Mer-
curie şi alţii).

În istoria unei ţări,
vitejia şi abnegaţia  unor
conducători-ostaşi precum
şi instruirea oastei au garan-
tat graniţele şi existenţa
statală, au asigurat toate
celelalte, prosperitatea nea-
mului, „vitejia poate înlocui

uneori o mie de învăţaţi” -
spunea marele spirit
naţional Gr. Vieru. De vitejie
şi curaj e nevoie şi în timp
de pace pentru a apăra in-
teresele unui popor,
neatârnarea şi progresul
ţării, laşitatea şi trădarea
fiind la fel de periculoase, la
deteriorarea statală,
risipirea resurselor umane şi
materiale, degradarea vieţii
propriului popor în favoarea
altora sau în scopuri mes-
chine de grup, falimentarea
socială şi statală, neglijarea
şi frustarea propriei apărări
naţionale, armată, servicii
secrete, alte servicii cu rol
militar, jandarmerie, pom-
pieri etc - care dau
siguranţa unui popor, a tu-
turor cetăţenilor! Care nu au
Reprezentanţi în parlament,
nu fac politică, n-au sindi-
cate...

Din antichitatea
tribală se cunoaşte că
procurarea hranei şi a
îmbrăcămintei era însoţită
de păstrarea şi apărarea ei,
producătorii erau şi
luptători. Pentru a-şi apăra
chiar locul, familia, ginta…O

santinelă poate fi
insignifiantă vreme lungă,
dar clipa când lipseşte
poate fi dramatică, ba chiar
catastrofală pentru o comu-
nitate. O santinelă ageră şi
profesionistă necesită o
pregătire intensă în toate
planurile, fizic, mental și su-
fletesc.O sumă de santinele
integrate în sistemul de
apărare al unei naţii este
Oştirea ţării, iar oştirile euro-
atlantice formează NATO!
Apărarea este însă
graduală cu extensie de la
pluton la divizie şi mai de-
parte, de la propria incintă la
incinta ţării, apoi a Europei.

Apărarea nu este un
ansamblu de fiinţe,
tehnică,regulamente. Ea
este un sistem organic de
valori umane, tehnice, logis-
tice și etice. Aici îşi are loc
important şi conştiinţa
publică, ataşamentul şi grija
politicienilor, exprimarea mi-
jloacelor de informare în
masă. La ora actuală, însă,
armata e aproape invizibilă.
Se vorbeşte doar de cei ce
mor prin (pentru) NATO, în
emisiunile de radio şi tv

publice, timp de emisie
drastic redus (celebra „Ora
Armatei” a devenit sumă
de... minutele armatei), se
vorbeşte de generalii băgaţi
la puşcărie (de fapt după
fiecare război sau revoluţie,
ofiţerii care apucă să nu
moară, ajung prin puşcării).
Tot în presă se fac confuzii
parcă răutăcioase la adresa
unor cadre active sau în
rezervă. De pildă în această
isterie cu salarizarea sau
pensiile speciale se
confundă salariul pilotului
militar cu cel al aviatorului
de cursă TAROM, care e in-
comparabil mai mare, se tot
vorbeşte de solda plu-
tonierului adjutant (ig-
norîndu-se că acesta e cel
mai mare grad al unei im-
portante categorii militare,
cea a subofiţerilor, care
peste studii liceale şi
instituţionale, însumează
ani de pregătire specifică
armei, tehnicii), -de soarta
celor angajaţi pentru o
vreme este o cumplită
uitare, se invocă venitul unui
procuror militar - caz singu-
lar şi bizar - care este mai

mult magistrat decît militar
şi intră în „casta” lor… Negli-
jarea armatei duce pînă la
neglijarea sarcinii ei:
apărarea şi securitatea ţării.

P r e g ă t i r e a
premilitară (măcar) a tiner-
ilor e complet uitată, timp în
care pe teritoriul ţării se
pregătesc aşa-zise legiuni
secuieşti. Trebuie să reînvie
un Avrămuţ Iancu ca să
creeze legiuni româneşti?
Cea mai bună asigurare a
păcii este cea a fi pregătit
de a o apăra! Măcar exem-
plul ăsta să-l ia politicienii
noştri de la NATO! Oameni
care n-au habar de armată,
uneori un fel de
domnişoare, vedete… tv, îşi
dau cu părerea. Or, prob-
lema apărării nu este o
chestie de pălăvrăgeală! E
o problemă de viaţă şi de
moarte a unui neam… Cine
nu-şi plăteşte propria
armată riscă să plătească o
alta, poate una de ocupaţie!
Este principala problemă a
conducerii statale, pe care o
întreb: „A cui este totuşi…
oştirea Ţării?”.

●
Cotroceniul dă lecţii europene ChineiCotroceniul dă lecţii europene Chinei

Radu
Golban

ÎÎn cadrul reuniunii
chino-române de la Bucureşti
preşedintele României, Traian
Băsescu, a declarat că
investiţiile Republicii Populare
Chineze în România trebuie
să respecte legislaţia
europeană! Valoarea acestei
afirmaţii este la nivel de banc
fie din categoria „întrebări la
Radio Erevan” sau din cate-
goria bancurilor cu miliţieni
neinspiraţi. Un ascultător
întreabă la „Radio Erevan”
dacă URSS ar putea întrece
Olanda la disciplina schiului
nautic, la care moderatorul îi
răspunde că în principiu da,
dacă vom face lacurile în
pantă. Poanta băsistă este că
România în calitate de mem-
bru al Uniunii Europene a
transpus în legislaţia
naţionala de la „A” – precum
legislaţia achiziţiilor publice,
până la „Z” – la legislaţia zgo-
motului, întreaga legislaţie
europeană, fără să fie nevoie
de acest sfat superfluu al su-
veranului.

Monopolistul pe
relaţiile externe ale ţării şi pe
aripa inchizitorie a justiţiei
dovedeşte cunoştinţe
mediocre în domeniul principi-
ilor de aplicare a legislaţiei UE
în ţările membre. Ceea ce la
Cotroceni nu s-a înţeles esta
că fiecare stat membru este
responsabil de punerea în
aplicare a dreptului Uniunii
(transpunere în termenele
stabilite, armonizare şi apli-
care corectă) în cadrul sis-
temului juridic naţional.

Pentru un inteles mai
facil al problemei: dacă un in-
vestitor chinez ar dori să cul-

tive varză bio în grădina
Palatului Cotroceni sub
ocrotirea domnului preşedinte,
de la sădit, stropit, recoltat etc.,
fiecare pas respectă de la bun
început normele statului
român, care a implementat
deja legislaţia europeană din
domeniile respective. Nici nu
ar avea cum să nu aplice
normele europene, pentru că
de la bun început ar încălca
legile româneşti. Logic, nu poţi
întreprinde în nicio ţară a Uniu-
nii o acţiune care să nu re-
specte acquis-ul comunitar. De
altfel, doar o ţară membra
poate încălca legislaţia Uniunii,
şi nu un subiect economic, pre-
cum ar putea crede domnul
preşedinte. Aşa se explică de
ce o replică de acest gen este
atât la propriu, cât şi la figurat
„de râsul lumii”.

În cadrul „bancurilor
cu miliţieni” se încadrează
poziţia domnului prof. dr. Iulian
Chifu, consilier prezidenţial
care a debutat în Paşcani,
acum mai bine de douăzeci de
ani, la ziarul lui Cristoiu „Bulina
Roşie”, cu o ştire senzaţională:
o găină care născuse pui vii a
fost subiectul acestui celebru
documentarist. Miliţienii
întrebaţi în cadrul unui examen
de corigenţă la o unitate de
poliţie de un căpitan mai prost
ca ei cine a scris „Scrisoara III”
vor să demareze o anchetă,
neştiind că opera îi aparţine lui
Mihai Eminescu. Cel mai umil
şi prost dintre ei, care în final
trece examenul, admite că el a
scris-o.

Fidel aviculturii, dom-
nul Iulian Chifu încearcă să ne
explice că după douăzeci de
ani acel pui de găină născut
viu s-a transformat într-un pa-
pagal. Mai complex, mai
încărcat, mai greoi şi obositor
în explicaţii, într-o manie de
cuvinte, similar cu teoretizarea

trivială unei naşteri de şoricei,
Iulian Chifu repetă ceea ce ne
spune şi suveranul în mai bine
de două sute treizeci de cu-
vinte, necesitatea conformităţii
cu legislaţia şi principiile eu-
ropene a viitoarelor investiţii
chineze în România.

Firesc ca în experi-
mentarea Statelor Unite ale
Europei, Cotroceniul, vârful de
lance tocit al cancelarului ger-
man, să dea din aripi în a-şi
arăta compasiunea şi
supuşenia faţă de centrul Eu-
ropei, de parcă dintr-un pui de
găină născut viu s-a transfor-
mat într-un phoenix al Europei
unite. Nicio ţară din Europa nu
a îndrăznit până în prezent să
pună sub semnul întrebării
intenţiile de intensificare a
relaţiilor economice şi a pla-
nurilor de investiţii ale Chinei
precum o relativizează doi
trecători prin istoria României,
aflaţi astăzi la Cotroceni.

Opţiunea politică a
relaţiei chino-române este de
multe ori mai mare decât ori-
care aspect economic, asig-
urând României o poziţie
remarcabilă în UE, dar şi în
lume. O relaţie privilegiată cu
Republica Populară Chineză
ar putea da României acel im-
puls pe care ideologia
ordoliberală şi colonială l-a in-
filtrat în ţara noastră, mânat de
intenţia de a ne transforma
treptat într-un country-club pri-
vat fără structuri statale şi
demnitate naţională.

În mod cert cultura
chineză are nu doar o tradiţie
de mii de ani, dar şi un plan
pentru viitor de dimensiuni
milenare, care desigur
depăşeşte gândirea
sezonieră atât a unor avicul-
tori, cat şi a unor viitori fer-
mieri.

●

La mulți ani, românitate!La mulți ani, românitate!

La mulți ani români din lumea
Tulbure a înrobirii

Ce în volbură de spume-a
Înecat mielul iubirii!

La mulți ani românitate
Risipind patria-n patrii,
Inimi rupte-n jumătate
De ventricule și atrii!

La mulți ani ție, femeie,
Iconiță-n mir și riduri,

Ție, maică dumenezeie,
Ană din grosimi de ziduri!

La mulți ani, bătrâne, ție,
Pentru cât înduri și-ndură

Trista voastră seminție
Rupând hrana de la gură!

La mulți ani ție, copile,
Lăstărind din rădăcina

Din pământ de negre zile
Care și-au pierdut lumina.

La mulți ani ție, bărbate,
Trist Manole și trist bace,

Te căiește și te zbate
Și carpat din nou te face!

La mulți ani țară ce-și duce-a
Umbrei umbră - plumbul greul,

Răstignind pe cruce crucea
Și în ceruri Dumnezeul!

(Romeo Tarhon)



4 Tichia de politician

Cartierul general al mafiei românești!Cartierul general al mafiei românești!

Maria
Diana Popescu

NNeîndoielnic, am
ajuns cu adevărat într-o
criză teribil de
ameninţătoare pe termen
lung, dar aleşii sînt orbi şi
surzi la strigătul norodului.
O soluţie imediată, de ajutor
poporului să iasă din impas,
ar fi ca membrii Guvernului
să-şi dea demisia toţi odată.
Deşi în mod clar, legea este
unică pentru toată lumea
din România şi nu există
preţuri mai mici sau preţuri
favorizante pentru parla-
mentari, aceştia au mai bifat
o victorie: medicamente mai
ieftine pentru ei, săracii!

Cum politica lor
înseamnă  frăţie de sînge cu
afacerile pe bani publici, era
normal ca documentul cheie
al afacerii R.M.G.C. să
dispară din dosarul de crimă
organizată, în care sînt
complici foşti şi actuali dem-
nitari ai statului, despre care
serviciile secrete româneşti
nu aveau cum să nu ştie. Să
fi adormit anesteziate în
papucii statului în urma unui
ordin expres? Sau poate că
au informat, dar cărţile fiind
făcute, informaţiile au luat
cale maşinilor de tocat doc-
umente. Cînd paginile rupte
şi dosite vor fi lipite la loc,
dacă nu s-au volatilizat aşa

cum s-a întîmplat cu atîtea
dosare ale infractorilor de
stat, începînd cu „Dosarul
Baloteşti”, multe capete vor
cădea. Mihail Ianăş, fost
preşedinte al A.N.R.M. în
anii 1997-2000, a susţinut în
faţa Comisiei Roşia
Montană că, scrisoarea în
original, prin care fostul min-
istru al Industriilor Radu
Bercovici a solicitat trans-
ferul licenţei de explorare de
la Minvest Deva către
Gabriel Resources, ar fi
dispărut. Cineva implicat în
măgărie a sustras
scrisoarea originală. Clar,
un fapt penal. Cum, de alt-
fel, fapt penal este şi acor-
darea licenţei de exploatare
fără a fi existat autorizaţia
obligatorie de mediu. Acest
prezumtiv dosar penal ar
viza un alt grup criminal or-
ganizat, în fruntea căruia s-
ar afla un lider P.D.L, fost
membru al mai multor gu-
verne.

Cercetările în cazul
Berceanu s-ar putea extinde
pînă hăt, departe în Insula
Barbados unde, într-un off-
shore, un misterios demni-
tar român deţine douăzeci
la sută din acţiunile unei
corporaţii menită să ex-
ploateze zăcământul de aur
de la Roşia Poieni – caz
aflat în oglindă – mai puţin
în ceea ce priveşte publici-
tatea – cu Roşia Montană.

Aşadar, avem de-a face cu
„o scrisoare pierdută”, nu de
Ion Luca Caragiale, ci, di-
nadins. Se cunoaşte prea
bine că Berceanu-Bercovici
a mai fost implicat în vîn-
zarea de secrete de stat, şi
în subminarea economiei
naţionale – reamintind în
speţă „scurgerea” către un
alt stat a prototipului avionu-
lui de vînătoare IAR 109
SWIFT. Vînzătorul de date
nu a fost judecat pentru
faptele comise şi, sine die,
n-a primit nicio pedeapsă,
altfel s-ar fi supărat
cumpărătorii, foarte uşor
lezabili. Ei, din discreţie, in-
terlopii aceştia cu funcţii în
stat şi-au schimbat doar nu-
mele, ca să dea bine în con-
cursul de furat.
Împrumuturile făcute în nu-
mele românilor sînt la ei în
conturi.

Şi tot la capitolul hoţi
celebri contemporani cu noi,
cuscrul preşedintelui statu-
lui român,  turnat de mai
mulţi funcţionari bancari la
care apela direct pentru a-şi
susţine firmele partenere, a
fost audiat de procurorii
D.I.I.C.O.T. în dosarul cred-
itelor cu acte false, în care
prejudiciul este de 81 de
milioane de euro. Bebe
Ionescu recomanda firme
„de încredere” care luau
credite şi apoi nu mai
plăteau ratele. Unul dintre

inculpaţi susţine că Bebe
Ionescu încasa şi el o parte
din banii contractaţi drept
credit de la bănci. Tot el
garanta şi pentru firmele
care luau credite cu acte
false. În total, gruparea a
cîştigat 81 de milioane de
euro din această afacere
ilegală. Audiat de
D.I.I.C.O.T, este menţionat
doar ca martor în dosar,
deşi unul dintre inculpaţi
susţine că o parte din bani
ajungeau la el.

În aceste vremuri de
restrişte, cînd politicienii au-
tohtoni sînt marionete mîn-
jite ale unor grupări mafiote
din alte state, românul
trudeşte ca un sclav şi nu
numai că primeşte lefuri din
ce în ce mai mici, dar
munceşte doar ca să
plătească taxe, biruri şi, din
nimicul ce-i rămîne, să
mănînce. De îmbrăcat…
mai puţin, ca să nu-l inco-
modeze la jug. Potrivit
datelor de la Institutul
Naţional de Statistică, din
venitul de 897 de lei, în
medie, pentru fiecare
român, statul, administraţia
publică şi privată, precum şi
bugetele asigurărilor so-
ciale, ia înapoi 89 la sută din
cîştiguri, sub formă de im-
pozite, contribuţii, cotizaţii,
taxe şi servicii. În aceste
vremuri de jale socială, cînd
brînza e mai scumpă decît

carnea, nucile noastre mai
scumpe decît nuca de
cocos, cînd avem centre de
cercetare dar fără
cercetători, cînd doar
spunem bancuri despre
politicienii corupţi pînă în
măduva oaselor, în loc să-i
punem după gratii, cînd
pentru şpagă şi susţinere
politică de la licurici, unii au
donat practic resursele
naţiunii străinilor, cînd avem
aceleaşi mine, dar închise,
aceleaşi sonde petroliere,
dar cesionate pe un pol,
aceleaşi grădiniţe, cămine şi
şcoli, dar dărăpănate, cînd
ne lăsăm conduşi precum
vita la abator, cartierul gen-
eral al mafiei româneşti şi-a
întărit structura din palat în
parlament, pînă la ultima
spiţă a trăsurii politice. Şi n-
au de gînd să părăsească
scena. Citîndu-l pe şeful
statului, nu vor ieşi decît „cu
picioarele înainte”, dacă
asta le e voia. Pînă una-
alta, ca să stopăm corupţia
şi să nu ajungem cerşetorii
Europei, poate că avem
nevoie de un nou
Alimănescu şi de o „Echipă
Fulger”. În locul netrebni-
cilor trebuie investiţi oameni
integri şi competenţi. Apoi,
om mai vedea!

●

Puterea argumentului, de Ziua NaţionalăPuterea argumentului, de Ziua Naţională

Matei
Mircioane

CCu ocazia Zilei
Naţionale, patria îşi manifestă
existenţa, puterea şi unitatea,
arată lumii că este prezentă,
vie, războinică şi virilă,
mândră de trecutul ei şi
încrezătoare în viitor, iar
cetăţeanul, cam mereu
nemulţumit de prezentul
nenorocit, încearcă să uite de
frustrări, îşi îmbracă sufletul
în steagul naţional şi îşi
flutură patriotismul la balcon
şi în piaţa publică.

Este momentul în
care românul, chiar dacă în
restul zilelor şi-a beştelit ţara
şi conducătorii, îşi aduce am-
inte că, totuşi, e mai bine să
ai o patrie de care să fii
nemulţumit, decât să fii un
naufragiat, singur pe o insulă
oricât de primitoare într-un
ocean al nimănui. Este ziua
în care individul mai uită de
nostalgia grădinii edenice, în
care visa să trăiască liber,
fără griji, fără obligaţii, fără
servici’, fără haine şi fără
ruşine.

De Ziua Naţională,
cel puţin, cetăţeanul simte un
fel de mulţumire şi mândrie
că face parte dintr-o naţiune,
că are multe năzuinţe co-
mune cu cei reuniţi într-o
limbă, civilizaţie şi cultură. Cu

această ocazie, mai mult sau
mai puţin conştient,
cetăţeanul recunoaşte că pa-
triotismul nu este desuet şi că
este o valoare care, cu toată
globalizarea, îl poate face să
se simtă mândru şi conforta-
bil în patria sa.

Chiar dacă şi patrio-
tismul, ca şi alte valori, a fost
de nenumărate ori denaturat,
falsificat, demontat în bucăţi
contondente, utilizat de către
cei aflaţi la putere ca o armă
împotriva propriului popor, ca
să-l supună, să-l manipuleze,
să-l transforme într-un servi-
tor al intereselor vreunui vodă
degenerat, al unei oligarhii
monarhice sau de partid.

Cu toate acestea, pa-
triotismul a reuşit să
supravieţuiască arătându-şi,
din când în când, faţa curată
şi nobilă. Pentru că nu este
nimic ruşinos să te simţi mân-
dru şi bucuros împreună cu
cei de-o mamă, de-o făptură
şi de-o seamă. Cu condiţia să
le recunoşti dreptul celor de
altă mamă, făptură şi seamă,
să-şi manifeste şi ei patrio-
tismul. Evident, dacă nu este
vorba despre un patriotism
agresiv. 

De aceea,
manifestările de patriotism, în
oricare patrie, zic eu, ar tre-
bui să fie de bucurie şi nu de
încrâncenare. Să fie pentru
tine şi ai tăi, nu împotriva al-

tora.
Să recunoaştem,

însă, la toate manifestările,
organizate în toate statele, cu
ocazia zilelor naţionale, se
pune accentul pe
desfăşurările forţelor militare,
astfel încât patria să-şi arate
muşchii. Sigur, aceasta este
lumea în care trăim. Aşa face
şi America şi Franţa, de
China şi Rusia ce să mai
zicem. Trăim într-o lume a
conflictelor şi confruntării. Şi
sentimentele războinice sunt
foarte vii, în ciuda faptului că
mai toţi spunem că dorim ca
lumea să se schimbe.

Cine ştie, poate că
odată şi-odată, de zilele
naţionale vor defila medicii,
profesorii, cercetătorii,
agricultorii, artiştii, sportivii
etc., după care vor asista la
spectacole de muzică
simfonică, rock sau populară,
după gust. Ar fi momente
bune de manifestare a patri-
otismului nerăzboinic.

Adică manifestarea
puterii argumentului, şi nu a
argumentului puterii.

●

Cuvinte-ncuminţiteCuvinte-ncuminţite

George
Petrovai

1. Guvernanţii – oameni sus-puşi, care dau uitării omenia
pentru a putea sluji cu devotament inechitatea;

2. Fericirea este acel moment al vieţii în care omul se
amăgeşte cu iluzia eliberării de povara trebuinţelor;

3. Omul dă dovadă de înţelepciune atunci când se
mulţumeşte cu tot mai puţin, pentru ca astfel să le poată dărui
semenilor din ce în ce mai mult;

4. Gelozia este femeia de serviciu a dragostei, care
spală rufele murdare în văzul lumii;

5. Cei mai mulţi oameni văd în filosofie posibilitatea de-a
pălăvrăgi la nesfârşit. Tocmai de aceea, după canoanele pitagor-
eice, omenirea a zămislit aşa de puţini filosofi;

6. Cât de grăitoare este tăcerea înţeleptului!;
7. Nu toţi oamenii căzuţi pe gânduri au calitatea de gân-

ditori;
8. Deseori viaţa se dovedeşte prea scurtă pentru a putea

parcurge calea până la capătul ei ascuns în necunoscut, unde
atâţia oameni speră să întâlnească fericirea. Şi când moartea le
dă târcoale, ei speră cu îndârjire în nemurirea de dincolo, situaţie
liniştitoare care le asigură timpul trebuincios pentru a dibui în
cele din urmă fericirea;

9. De-abia când are de-a face cu oamenii, Dumnezeu
ştie că infernul este o realitate cutremurătoare;

10. Ispitele sunt acele delicioase capcane puse de păcat
pe firul vieţii omului, pe care doar nevolnicii se străduiesc să le
evite;

11. De ce minciuna îi este omului mai apropiată decât
adevărul? Pentru că aparenţa îl încântă, pe când esenţa îl
frământă;

12. O societate este cu atât mai civilizată cu cât tot mai
mulţi membri ai ei ţin să vorbească şi tot mai puţini sunt dispuşi
să asculte;

13. Motivul zbaterii celor mulţi: Să aibă din belşug de
toate şi încă ceva pe deasupra!;

14. Omul devine cu adevărat iraţional de-abia după ce
inima lui se sustrage efortului de-a gândi;

15. Nu trebuie să ne mire că există bestii printre noi,
când tot mai mulţi oameni simt ca şi cum n-ar avea inimă şi gân-
desc ca şi cum n-ar avea cap;
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De la vulnerabilizare şi destabilizare la destructurare şi dezagregare…De la vulnerabilizare şi destabilizare la destructurare şi dezagregare…

Cezar 
A. Mihalache

NNu tupeul puterii de
a inventa o nouă acciză pe
litrul de combustibil
(benzină/motorină) ar trebui
să ne intrige! Şi nici falsa
motivare a creării acestei
accize pentru asigurarea
unui fond destinat construirii
de autostrăzi, fundamentare
schioapă din start pentru că
banii pentru autostrăzi vin
din fondurile europene (iar
pentru drumurile neincluse
în programul european, gu-
vernul a anunţat oricum
intenţia de a le concesiona
şi taxa prin vigniete) nu ar
trebui să ne mai irite. Pentru
că impostura actualului gu-
vern este deja proverbială.

Ar trebui să ne re-
volte însă felul în care gu-
vernul plagiatorului Viorel a
trecut, cu lejeritate, de faza
improvizaţiilor şi a minciu-
nilor născocite pentru a
masca improvizaţiile „de-
sconspirate”, intrând, pentru
a satisface viitoarea nevoie
de bani electorali, în sfera
creării de vulnerabilităţi la
adresa Statului Român.
Pentru că, sinistrul personaj
care a găsit nimerită core-
larea accizei „eurocent”, pe
benzină şi motorină, de

fluctuaţia preţului barilului
de petrol ori este de o
ignoranţă crasă, şi nu ar
avea ce să caute nici măcar
la frâiele unui butic, ori, cel
mai probabil, este rău-
intenţionat. Şi oricât am
încerca să găsim doar ger-
menii prostiei amestecaţi cu
neghina fuduliei, combinaţie
letală pentru o ţară condusă
de asemenea cozi de topor,
în fapt este vorba de trădare
de ţară. De personaje gata
să se vândă pentru o funcţie
şi o fotografie la nivel înalt,
marionete perfecte în mâna
marilor manipulatori.

Pentru că, în reali-
tate, introducerea unei ac-
cize pe combustibili
raportată la preţul (impreviz-
ibil) al barilului de petrol nu
este menită doar a asigura
alimentarea lejeră şi certă a
bugetelor, ci are ca scop
crearea unei vulnerabilităţi
în sistemul energetic, cel al
transporturilor şi al
producţiei, adică fisuri la
nivelul tuturor strcuturilor
esenţiale ale economiei
naţionale, rostogolirea şi
efectul în cascadă al accizei
„șapte cenți! (şi nu este
vorba doar de aceasta în
memorandumul cu FMI)
constituind un mijloc de în-
genunchere a ţării.

Pentru că, dacă
pentru ţară, calcul şi
motivaţia accizei ţin de
grosolănia şi sfidarea
guvernanţilor în raport cu
omul de rând (prin justifi-
carea acestei măsuri prin
faptul că, dacă tot a scăzut
preţul petrolului, de ce să nu
se capteze diferenţa care ar
trebui resimţită la pompă în
beneficiul bugetului?!), la
nivelul securităţii economice
doar strecurarea acestei
„ecuaţii” în strategia
bugetară, de la nivel macro-
economic la fluxurile fiscale,
ar trebui să alarmeze ser-
viciile ţării. Pentru că sun-
tem în faţa unui atac, prin
mâna propriilor guvernanţi,
la adresa securităţii
naţinoale. Şi nu este vorba
atât de dreptul nostru de a
beneficia de scăderea
preţului benzinei la pompă
când se reduce preţul
petrolului pe plan mondial
(oricum am fi privaţi de
aceste beneficii prin alte mi-
jloace!), ci de grava insecu-
ritate creată de (nu
„eventuala”, ci certa)
revenire a a preţului barilu-
lui de petrol la cotaţia
anterioară şi chiar creşterea
galopantă. Şi nu trebuie să
fi economist pentru a privi la
conflictele mocnite din lume

şi a înţelege că scăderea
preţului petrolului este strict
conjuncturală (asta fără a
mai aminti că, mai mereu,
„boom”-ul preţului petrolui a
fost precedat de o scădere
aparent inexplicabilă).

Pe de altă parte,
este vorba şi de respectul
faţă de simplul cetăţean,
fiind mai mult decât o
nesimţire justificarea
guvernanţilor că, scăzând
preţul petrolului (şi poate şi
al produselor de rafinare),
introducerea accizei nu se
va simţi la buzunar, şoferii
urmând să plătească „cam”
acelaşi preţ per litru. Or,
este o sfidare a bunului simţ
şi a logicii să vii cu aseme-
nea argumente când, în
România, niciodată preţul la
pompă nu s-a „ajustat” în
jos când a scăzut cotaţia
petrolului, dar întotdeauna a
crescut la cea mai mică
oscilaţie în plus! Apoi, prin
revizuirea modului de calcul
al accizelor (prin raportarea
nu doar la cursul valutar din
anul precedent, cum era
până acum, ci şi prin
„corectarea” în funcţie de
coeficentul inflaţiei), preţul
final la pompă tot se va
umfla, chiar dacă, printr-o
minune, preţul mondial al
barilului de petrol ar rămâne

acelaşi un an întreg!

P.S.:

Pare tot mai probabil
ca inventarea accizei pe
combustibili să reprezinte
doar un rând din memoran-
dumul cu FMI. Câte alte
aberaţii se mai ascund
acolo, într-un acord ţinut şi
acum la secret, nu este greu
să ne închipuim! Cert este
că, prin diferite „canale” (iar
dacă este şi meritul anumi-
tor servicii, jos pălăria!),
informaţiile încep să „tran-
spire”. Poate şi pentru că se
impune o anumită
„transparenţă” generată de
necesitatea creării şi
aprobării metologiilor speci-
fice. Şi, deja, dăm cu nasul
de o altă taxare
suplimentară, românul nefi-
ind iertat nici măcar de im-
pozitarea celei mai virtuale
proprietăţi pe care o poate
deţine: domeniile de inter-
net. Astfel, extensiile de tip
„ro” vor fi impozitate…
anual. Pentru că, nu-i aşa?!,
toate cele 700 000 de pagini
de internet de tip „.ro” pot să
producă aidoma unui parc
auto…

●

Gas du Pont(a)Gas du Pont(a)

Dan
Tănasă

PPremierul Victor Ponta
este decis să ne bage gazul de
șist pe gât. Și nu oricum. A mo-
bilizat sute de jandarmi care
să-i scoale cu noapte în cap pe
țăranii din Pungești. Iar după
ce i-au sculat, unii au fost duși
și la Poliție să dea cu subsem-
natul. Ca să învețe cât mai re-
pede care sunt beneficiile
exploatării gazelor de șist prin
fracturare hidraulică. Exact așa
cum comuniștii băgau tancurile
în Vrancea peste cei care nu
înțelegeau beneficiile
colectivizării în anii ’50, Ponta
bagă reginele Jandarmeriei ca
să-i învețe pe țăranii din
Pungești ce bine e cu gazul de
șist.

Evident, bătaia
încasată de femeile și bătrânii
din Pungești sunt repede apre-
ciate public de premier. S-a
făcut treaba bună. Propri-
etatea privată a fost apărată.
”Țăranii au blocat drumul”, zice
Jandarmeria. Și ce dacă pe
filmări se vede clar că oamenii
au fost ridicați de pe propri-
etatea privată a unuia dintre ei,
nu de pe drum. Nu le poate
face nimeni nimic. Ponta și
Jandarmeria mizează pe lipsa
de reacție și coeziune a oame-
nilor.

La Moșna, în Sibiu,
țăranul Willy Schuster își apără
singur proprietatea privată. Îl
mai ajută câțiva oameni de
bine. Acolo, o companie
privată intră fără aprobarea

omului pe tarlua lui și o
dinamitează în căutare de
gaze de șist. Pentru Schuster
nu se mai găsesc jandarmi
care să-i apere proprietatea.
Toți jandarmii sunt la Pungești
ca să apere proprietatea
privată unde Chevron va în-
cepe exploatarea gazelor de
șist. Are și Guvernul Victor
Ponta prioritățile sale. Mai întâi
americanii de la Chevron,
după aia românul Schuster.

Victor Ponta își
otrăveste în primul rând pro-
priul electorat. Locuitorii
zonelor rurale sunt preponder-
ent electoratul PSD. Sper doar
ca aceștia să nu uite la vi-
itoarele alegeri cine i-a trădat
și otrăvit.

Efectele nocive ale
exploatării gazelor de șist prin
fracturare hidraulică nu pot fi
contestate. Loialitatea lui
Ponta față de poporul român
da. Guvernul lui Victor Ponta a
ajuns la fel de nociv ca și con-
cesiunile pe care le-a semnat
în favoarea unor companii
străine care vor exploata gazul
de șist. Care în România va fi
cunoscut ca ”gazul de Ponta”.

●

Cântec de poveste – DOINA LUI LUCACIUCântec de poveste – DOINA LUI LUCACIU

Traian Rus

ÎÎn buchetul cu
frumuseţi  al vieţii mele, a
apărut, de vreo trei ani de zile, o
floare rară, „Doina lui Lucaciu”,
în interpretarea Andreiei  Botiş,
fata frumoasă şi şcolită într-ale
muzicii a consăteanului meu,
părintele Radu Botiş din
Chelinţa. Este remarcabil că
tânăra generaţie perpetuează
cântecele noastre istorice.
Doina mi s-a pus la suflet  de
cum am auzit-o şi nu mă voi
putea despărţi de ea niciodată.

Sunt privilegiat de fap-
tul că pot înţelege aceste cân-
tece, că ştiu multe despre
epoca în care au apărut şi rolul
lor în realizarea idealurilor nea-
mului. Puţini  dintre noi pot
conştientiza  forţa lor mobiliza-
toare extraordinară, faptul că
pot conduce naţiunile la victo-
rie. Să ne gândim doar la avân-
tul emoţional stârnit de
Marseieza (La Marseillaise) lui
Rouget de Lisle, care i-a con-
dus pe francezi la victorie în
1792. Şi Doina lui Lucaciu a
stârnit uragane de durere şi
revoltă faţă de starea de robie
în care s-a  aflat naţiunea
română din Ardeal secole în şir.
Conştiente de acest lucru,
autorităţile austro-ungare au
considerat-o ca un semn al
răzvrătirii. Purtarea tricolorului
şi chiar folosirea limbii române
stârneau represiuni aspre.
Cântarea sau chiar fredonarea
Doinei putea fi motiv de
întemniţare,  deoarece sim-
boliza  rezistenţa activă şi

aderenţa la scopurile
propovăduite de părintele
Vasile Lucaciu. Interesant mi se
pare şi faptul că dintre toate
marile personalităţi care au
condus lupta românilor din
Ardeal pentru dezrobirea  şi în-
tregirea neamului, „Leul de la
Şişeşti” a devenit cel mai popu-
lar. Poporul închină doine şi
balade doar celor neînfricaţi,
celor care se confundă cu ide-
alurile sale. Pentru activitatea
şi viaţa dedicată  neamului său,
Vasile Lucaciu a cunoscut cal-
varul închisorilor ungureşti :
Vacz, Seghedin, Satu Mare.

Doina a fost scrisă de
învăţătorul George Bocu din
Şiştaroveţ,  la sfârşitul lui iulie
1893 şi publicată mai întâi în
„Foaia poporului”. Autorul a
copiat-o şi a adaptat textul după
„Hora lui Roman”, compusă de
Iosif  Vulcan şi publicată la
Pesta în revista „Gura satului”
în anul 1870. Hora era dedicată
jurnalistului Alexandru Roman,
predecesor al lui Vasile Lucaciu
în lupta pentru drepturile
românilor ardeleni .

Poate că nu aş fi scris
această poveste dacă nu aş fi
găsit, cautând  pe  Youtube, o
variantă  interpretată de Florica
Duma ,cântăreaţă trăitoare prin
părţile  Bihorului. Am sunat-o şi
mi-a spus că a auzit-o de la
tatăl său,  după ce acesta s-a
eliberat din închisoare. Fusese
închis pentru vina de a fi fost
ţăran harnic, adică chiabur şi,
acolo, în detenţie, a învăţat-o
de la nişte preoţi greco-catolici.
De altfel, melodia acestui cân-
tec se pare că ar fi fost

compusă de preoţi greco-
catolici  întorşi de  la studii din
Roma. Să nu uităm că şi Vasile
Lucaciu a fost preot greco-
catolic. Mi-am amintit apoi că în
alegerile  pentru parlamentul de
la Budapesta Lucaciu a candi-
dat în anul 1907  în cercul elec-
toral al Beiuşului, ieşind
învingător. Poate atunci Doina
s-a răspândit şi în arealul bi-
horean. Mai mult, o Horă  a lui
Lucaciu, cântată pe melodia
Horei Unirii era răspândită prin
foi volante printre intelectualii şi
meseriaşii beiuşeni:

În ultimul moment am
aflat că şi cunoscuta interpretă
de muzică populară, d-na prof.
Marinela Zegrean Istici, de la
Gherla, are în repertoriu Doina
lui Lucaciu. Mi-a mărturisit că a
preluat-o de la un fost deţinut
politic, Ioan Ungur.  Să fi fost în-
chisorile comuniste academii
de muzică patriotică ? Faţă de
varianta Andreiei Botiş diferă ul-
timele două strofe :

Pe 29 noiembrie s-au
împlinit  91 de ani de la moartea
părintelui Vasile Lucaciu, iar
această poveste a fost modul
meu de a-l omagia pentru toată
jertfa pe care a dat-o pe altarul
dragostei de neam.
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