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„Ce umbră deasă trebuie 

să dea un milion de copaci la un

loc!” 

- Marin Sorescu

Informație, opinie și atitudine publicistică

Urâțenia unui caracter (ne)interzis!Urâțenia unui caracter (ne)interzis!

Cezar 
Adonis Mihalache

CCând a primit
peșcheș editura politică,
pentru a o reboteza și a face
primul pas de capitalist, nu
s-a temut că aceasta ar fi
putut fi un măr otrăvit. Cu
toate acele volume de
politichie marxistă, cu toate
debușeurile omagiale pe
care editura respectivă le
făcuse în epocă. Era un
cadou prea mare pentru a
mai ține cont dacă e imun
ori nu la posibila tentație de
a redita partea marxistă a
unui sistem ce părea în ag-
onie.

Anii au trecut… S-a
conturat sfertul de secol și,
când stăteam noi să aflăm

alte adevăruri din acele vre-
muri, stâlpul capitalismului
editorial, apoi guru verbal al
bărbilor despre democrație
și societatea civilă, s-a
destăinuit. Nu mai putea
ține în el… Simțea nevoia
să se elibereze. Șocant,
chiar de „gradele” din
spatele unui gest pe care l-a
făcut atunci și care pare a-l
fi măcinat.

Acum, „scriitorul” se
spovedește publicistic. Că e
la modă! O spovedanie, nu
către cititori, ci pentru colegii
de breaslă care l-au urmat
fericiți, deh, îmbătați de
aerul democrației din 90 (și
ce puțin a ținut extazul și ce
mult mahmureala dureroasă
de după a acelui spirit neel-
iberat prin și din scriitura de
sertar!).

Gabriel Liiceanu
vine și ne confirmă lichelis-
mul! El îi spune, sobru,
„paranoia”, povestindu-ne
(hazliu, crede el!) despre

cum i-a tratat pe post de
cobai pe cei ce se aliniaseră
în frontul Grupului pentru Di-
alog Social. Precursoarea
„societății civile implemen-
tate” mai târziu.

La vremea
respectivă ne spune că era
prea temător. De fapt, laș…
Prea guzgan ca să riste,
drept pentru care, primind o
lădă cu vin din partea șefului
SRI de atunci, și suspec-
tând-o ca fiind otrăvită, sticlă
cu sticlă!, i-a aliniat pe
„șoriceii” de la GDS și i-a
tratat cu licoarea inspirației
scriitorului eșuat. Că așa
era cu paranoia licorilor
otrăvite atunci. „Peblea”
privea înțepenită la frestrele
magazinelor pe care scria
„Apă otrăvită!”, elita,
scriitoricească, privea din-

colo de eticheta vinului posi-
bil otrăvit doar pentru că
fusese primit plocon de la
șeful SRI.

Dar de ce tocmai
acum această destăinuire?
Mai ales că este o secvență
relatată, de fapt, fără haz.
Deși ar fi putut ieși măcar de
un scheci (dar, deh!, are și
destăinuirea sobrieteatea
ei). Să fi simțit Liiceanu
nevoia (ori datoria de servi-
ciu?!) să scoată și el în
evidență puritatea unui ser-
viciu prea luat în tăbarcă în
aceste vremuri?

Iar puținul haz al is-
torisirii se destramă când
vine întrebarea de bun simț:
oare de ce nu a aruncat
„filosoful” vinul la chiuvetă,
dacă era spurcat de mâna
serviciilor (sau cel puțin
avea el această bănuială) și
a acționat ca într-un roman
pe care nu a reușit să-l
scrie?

Cât de lichea trebuie

să fii să verifici băutura posi-
bil OTRĂVITĂ pe ceilalți?
Mai ales că, spovedania se
încheie apoteotic prin re-
latarea nerăbdării pe care a
încercat-o în cele câteva
zile în care a așteptat să
vadă dacă a crăpat careva
de la GDS. Și ce istorie am
fi avut astăzi dacă ar fi
crăpat, nu cei de la GDS, ci,
în eroarea de a fi băut din
paharul nepotrivit (schimbat
într-un moment de neatenție
de către lichea la întâlnirea
cu șarpele cu ochelari) chiar
șeful SRI? Care l-a invitat la
o discuție amicală, ba i-a
mai și livrat lichelei, la domi-
ciliu, o ladă cu vin. Ori
debușeul deconspirării a
venit din iluminarea pe care
a trăit-o „filosoful” când a re-
alizat că, de fapt, nici măcar

dușmanii nu îl considerau
demn de o moarte
socratiană?!

Și da, asta da pagini
de istorisiri din „explozia
ființei sale”! Și nu pentru un
an, așa cum și-a catalogat
singur, „cum laude”, jurnalul
de filosof „Ușa interzisă!”
(?!), jurnal împănat cu…
rețete de bucătărie, ci, iată!,
pentru 25 de ani de tăcere
prin nescriere.

Dar, cum „filosoful”
scrie rar și greu, practic
orice rând are aspect de
erudiție. Și ce contează că
filosofia lui publicistică e
umplută, pe lângă relatari
despre personalități, trecute
ori nu din paginile vieții, cu
rețete de cârnați?! Ce, nu
trece scriitura prin stomac?!

●

O țară mică, mese prea puține…O țară mică, mese prea puține…

Petre
Iosipescu

ÎÎn ultima perioadă,
nu e zi în care să nu se audă
despre descinderi ale celor
de la DNA pe la diverse
instituţii publice ori domiciliile
unor persoane care ocupă
sau au ocupat importante
funcţii. Folosindu-se de
poziţia pe care o au în soci-
etate, persoanele “călcate”
de către procurori sunt
dovedite că au cerut şi au
primit bani pentru care n-au
muncit nici o secundă.

Acuzat că a luat mită,
fostul ministru de Interne,
Cristian David, a fost arestat,
în timp ce unul dintre

judecătorii Curţii Constitu-
tonale, pe numele său Toni
Greblă, s-a ales şi el cu cali-
tatea de urmărit penal. Lista
celor acuzaţi de trafic de in-
fuenta se măreşte de la o zi
la alta, surpriza fiind că odată
descoperită o anumită
persoană se constată că
aceasta făcea parte “dintr-un
grup infracţional organizat”.
Judecătorul Greblă de la
Curtea Constituţională ar fi
primit, pe lângă materiale de
propagandă electorală, un
autoturism de lux şi două
rochii de la finul său, care,
nonşalant, a declarat că are
atât de mulţi bani încât nu
mai ştie ce să facă, practic,
cu ei! Stai si te întrebi în ce
ţară trăim?

Chiar dacă afară e
frig şi ne aflăm în toiul iernii,
scenă politică este deosebit
de fierbinte. Se pune pe foc
orice, numai de foame să
ţină. Nu sunt astea rosturile
esenţiale ale politicii, dar la
noi se obişnuiesc gustări la
minut, cu ce ne pică în
mâna, să nu fie pierdut mo-
mentul.

Dar sa ne aruncăm
un ochi spre PSD. De acolo
se aud zvonuri că s-ar pro-
duce marea schismă. Se
rupe partidul, fraţilor, pe mo-

tive de orgoliu, de aroganţă,
de lipsa de colaborare.
Geoană vrea să scoată de la
cuptor Noul PSD. De ce vrea
să-l numească aşa, nu ştie
nimeni. În compoziţie intră
aceeaşi fasole fâsâită pe
care o cunoaştem şi tot o
vedem crescând aiurea prin
Parlament. Aceleaşi ingredi-
ente arse de mofturi, uscate
la soarele indiferenţei, dar
bine înfipte cu rădăcinile în
ogorul interesului.

Victor Ponta, cu
şorţul în faţă şi linguroiul de
premier în mâna stânga,
aşa, că sa dea bine la imag-
ine, nu ştie ce să mai
tranşeze, cui să-i mai ia
gâtul, pe cine să mai pună la
proţap. Peste tot miroase a

trădare. A sărit capacul de pe
oală.

Pe de altă parte, nici
ajutorul de bucătar, Liviu
Dragnea, nu mai are reţete
credibile. Găteşte în locuri
ascunse. A fost acuzat de
unii colegi că joacă la două
cazane cu aceleaşi condi-
mente. Nu se ştie dacă îi mai
prieşte supa făcută după
reţeta lui Ponta sau a scornit
el un altfel de borş pe care-l
consideră mai sănătos. Eu
prevăd că va fi scuipat
curând.

De cealaltă parte, lib-
eralii tac. Vor ei la ciolan dar
aşteaptă să vadă ce fum va
ieşi pe hornul bucătăriei de la
Cotroceni. Să vadă ce
specialităţi găteşte Iohannis.
Până acum au mâncat
numai covrigi. Fragezi, dar
simpli. Ar vrea şi ei, liberalii,
cu ceva susan, cu mai mult
mac sau, de ce nu, să treacă
la ciolan direct. Ar fi nevoie
doar de juma’ de kil de
moţiune. Piperul l-ar asigura,
cică, pesediştii trădători.
Vom vedea ce ciulama va
ieşi. 

Asta-i politica noastră
românească, o ţară mică şi
mese puţine. 

●
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Acceptă Iohannis și dinamitarea Bisericii Lutherane din Roșia Montană?Acceptă Iohannis și dinamitarea Bisericii Lutherane din Roșia Montană?

Gheorghe
Funar

ÎÎn ziua de 21 decem-
brie 2014, domnul Klaus
Werner Iohannis a depus în
Parlament jurământul prevăzut
de articolul 82 din Constituţie şi
a devenit Preşedinte al
României. La numai o lună de
zile, într-o emisiune televizată
la postul Realitatea TV,
preşedintele Iohannis a uitat
de Constituţie şi fără să aibă
nicio atribuţie legală şi-a per-
mis să dea o indicaţie
preţioasă Guvernului Ponta III
şi viitorului Guvern al său, cel
al P.N.L., în legătură cu Roşia
Montană, precizând că „proiec-
tul trebuie rediscutat” pentru că
„aşa cum a fost conceput, nu
mi se pare potrivit”.

Dar se poate rediscuta
şi renegocia cel mai mare jaf
din lume, genocidul şi dezas-
trul ecologic pregătit de proiec-
tul R.M.G.C.? Se poate
rediscuta proiectul R.M.G.C.
cu reprezentanţii mafiei politice
şi financiare internaţionale de
către miniştrii români obişnuiţi
să ia şpagă zeci de milioane
de euro, în afaceri mult mai
mici? În cazul afacerii penale
Roşia Montană mita nu poate
fi mai mică decât în cazul afac-
erii Microsoft. Probabil, de
aceea se solicită renegocieri.
În acest context, este
surprinzător faptul că, până
acum, Preşedintele Klaus
Werner Iohannis nu le-a solici-
tat public liderilor P.S.D. şi co-
preşedinţilor P.N.L. să se
delimiteze de foştii lor miniştrii
prinşi la furat de către 
Direcţia Naţională Anticorupţie
(D.N.A.), după ce au luat mită
multe milioane de euro pentru
partid şi pentru campaniile
electorale.

Or, totuși, mplicarea
Preşedintelui României, Klaus
Werner Iohannis, în afacerea
penală Roşia Montană a deter-
minat reacţia promptă a
Preşedintelui Alburnus Maior,
domnul inginer Eugen David,
care i-a adresat o scrisoare
deschisă, în 23 ianuarie a.c.
Preşedintele României a primit
un ultimatum, o notificare, din
partea firmei Roşia Montană
Gold Corporation (R.M.G.C.)
care ameninţă şi Guvernul
României că „dacă grupul
Gabriel nu va putea obţine o
soluţie satisfăcătoare...este
pregătit să-şi prezinte
pretenţiile în cadrul arbitrajului
internaţional”,respectiv să
pretindă Poporului Român să
plătească daune de circa patru
miliarde euro reprezentând
cheltuieli făcute de R.M.G.C în
perioada 1996-2014 în ved-
erea obţinerii aprobărilor nece-
sare pentru începerea jefuirii
uriaşului zăcământ de la Roşia
Montană, prin dinamitare şi
cianurare. R.M.G.C. urmăreşte
prin această notificare
transmisă Preşedintelui şi pre-
mierului României, pe de o
parte, să-i umilească şi să-i
compromită, iar pe de altă
parte să-i pună la treabă, la
trafic de influenţă, pe cei care
au fost mituiţi până acum şi

care au acceptat să intre într-
un uriaş grup infracţional orga-
nizat pentru a susţine proiectul
R.M.G.C., cu încălcarea
prevederilor legale.

Fără să se docu-
menteze, fără să ţină seama
că Parlamentul României a
respins (în 3 iunie 2014)
proiectul de lege al Guvernului
Ponta privind Roşia Montană şi
a fost sesizat Parchetul Gen-
eral de pe lângă Înalta Curte
de Casaţie şi Justiţie pe tema
numeroaselor fapte penale
legate de R.M.G.C; sfidând
poziţiile ferme ale Bisericii
Ortodoxe Române, Academiei
Române, Academiei de Studii
Economice, ale tuturor biseri-
cilor din România, ale circa 80
de O.N.G.-uri care acţionează
pentru salvarea Roşiei Mon-
tane, ale peste 1.000 de
specialişti din întreaga lume şi
ale majorităţii românilor din
Ţara-Mamă şi din străinătate
care s-au pronunţat împotriva
proiectului R.M.G.C; încălcând
Recomandarea Parlamentului
European, din 5 mai 2010,
privind interzicerea cianurii în
minerit; fără să cunoască
prevederile contractului de
concesionare a zăcământului
de la Roşia Montană, inclusiv
clauzele secrete; fără să ştie
că pentru proiectul R.M.G.C nu
există licenţă de exploatare
aprobată prin Hotărâre de Gu-
vern; ignorând faptul că pe
rolul instanţelor judecătoreşti
se află multe dosare privind
nerespectarea prevederilor
legale de către R.M.G.C., iar o
mare parte din documentele
obţinute de R.M.G.C. au fost
anulate ca ilegale prin hotărâri
judecătoreşti definitive; fără să
știe că, în contractul de conce-
sionare s-a precizat că este
interzisă mărirea redevenței pe
întreaga perioadă de ex-
ploatare a zăcământului de la
Roșia Montană; fără să existe
acord de mediu; fără să
cunoască Raportul Comisiei
prezidenţiale privind patrimo-
niul de la Roşia Montană; fără
să solicite Raportul Comisiei
de anchetă a Parlamentului
României, din anul 2003; fără
a ţine cont că, după încheierea
perioadei de exploatare, ecol-
ogizarea zonei va reveni în
sarcina exclusivă a Statului
Român timp de câteva sute de
ani; fără să aibă în vedere că
cel mai mare zăcământ de wol-
fram din lume şi de teluriu (al
doilea din lume) această avere
uriaşă a Poporului Român va fi
dată gratuit unor mafioţi
internaţionali; neglijând faptul
că proiectul R.M.G.C. este un
proiect al jafului, dezastrului şi
al morţii pentru Roşia
Montană, cea mai veche ex-
ploatare minieră din lume;
uitând că despăgubirile şi chel-
tuielile, de multe miliarde euro,
pentru refacerea mediului
urmează să fie suportate de
Poporul Român, după intrarea
în insolvenţă a R.M.G.C.; fără
să solicite conducerii R.M.G.C.
lista foarte lungă cu beneficia-
rii unor şpăgi uriaşe, în pe-
rioada 1996-2014, inclusiv
pentru unele partide politice şi
campanii electorale; fără să
ceară Guvernului dese-

cretizarea integrală a contrac-
tului cu R.M.G.C. şi a tuturor
anexelor acestuia pentru a afla
adevărul şi a constata că nu
poate fi legal şi nu trebuie re-
discutat proiectul R.M.G.C;
fără să fi citit „Proclamaţia de
la Cîmpeni”din 19 octombrie
2013 şi cele 12 revendicări
punctuale ale moţilor; fără să
valorifice numeroasele
informaţii din zecile de
Rapoarte de la Serviciul
Român de Informaţii (S.R.I.) şi
Serviciul de Informaţii Externe
(S.I.E.) pe tema afacerii penale
R.M.G.C.; fără să vadă şi fără
să analizeze lista cu politicienii
şi foştii miniştri care au primit
acţiuni de la R.M.G.C.; re-
fuzând să constate că licenţa
de exploatare nr.47/1999 pen-
tru MinvestDeva nu putea fi
dată legal pentru proiectul
R.M.G.C. care a fost întocmit
ulterior, în anul 2001. Aşa-zisul
„transfer”de licenţă este ilegal
şi nu este prevăzut în Legea
minelor. Comisia specială
parlamentară pentru proiectul
de lege referitor la Roşia
Montană a stabilit (noiembrie
2013) că licenţa de exploatare
nr.47/1999 a fost transferată
ilegal de la MinvestDeva la
R.M.G.C., la solicitarea min-
istrului Radu Berceanu (în oc-
tombrie 2000). Ministrul
Dan-Coman Şova a declarat în
faţa acestei Comisii parla-
mentare că „cedarea
licenţei...a fost o aberaţie...”;
fără să cunoască onorariul
pentru miniştrii-avocaţi şi par-
lamentarii-avocaţi care au
susţinut sau susţin interesele
R.M.G.C. împotriva Poporului
Român şi Interesului Naţional;
fără să ţină seama de faptul
că, în aproape 20 de ani,
asasinii economici şi asasinii
politici internaţionali şi auto-
htoni nu au reuşit să obţină
toate licenţele, avizele, acor-
durile şi aprobările legale pen-
tru proiectul R.M.G.C.; fără să
realizeze că, în loc de o dez-
voltare durabilă, proiectul
R.M.G.C. va avea ca efect
sigur un dezastru ecologic
durabil pentru cel puţin 100 de
ani; fără să poată aduce niciun
argument credibil care să
susţină că proiectul R.M.G.C.
este de Interes Naţional; fără
să ia act de implicarea directă
în susţinerea proiectului
R.M.G.C. a foştilor preşedinţi
ai României, domnii Ion Ilici
Marcel Iliescu, Emil Constanti-
nescu şi Traian Băsescu, pre-
cum şi al domnilor Victor
Ciorbea, Călin Constantin
Anton Popescu Tăriceanu,
Radu Berceanu, Dan-Coman
Şova, Toni Greblă, a miniştrilor
din Cabinetele Ponta I şi II etc;
neţinând cont că actele
adiţionale la licenţa obţinută
ilegal de R.M.G.C. şi la con-
tractul de concesiune nu au
fost aprobate prin Hotărâri de
Guvern; ignorând că vestigiile
arheologice unice în lume, din
perioada Geto-Dacă şi
romană, precum şi monu-
mentele naturii de la Roşia
Montană vor fi pulverizate prin
dinamitare şi în urma unor
cutremure artificiale; fără să fie
informat că la Camera
Deputaţilor, la Comisia pentru

industrii, condusă de deputatul
Iulian Iancu (aflat în vizorul
D.N.A. pentru alte fapte grave)
a fost blocată (de peste şase
ani) o propunere legislativă a
senatorilor Gheorghe Funar
(P.R.M.) şi Eckstein Kovacs
Peter (U.D.M.R.) privind interz-
icerea cianurii în minerit;
Preşedintele României, dom-
nul Klaus Werner Iohannis, a
dat indicaţii preţioase Guver-
nului să rediscute proiectul
R.M.G.C. Preşedintele
României a refuzat să constate
că, în vreme ce ocupa funcţia
de primar la Sibiu, în Senatul
României a fost prezentat Ra-
portul elaborat de Comisia
specială parlamentară vizând
respingerea proiectului de lege
privind exploatarea de la Roşia
Montană. Acest Raport a fost
votat cu 119 voturi „pentru”, 3
voturi „împotrivă” şi 6 „abţineri”.
La Camera Deputaților, Rapor-
tul de respingere a acestui
proiect de lege a fost votat cu
302 voturi „pentru”, 1
„împotrivă”și 3 „abțineri”.
Comisia parlamentară a reco-
mandat Guvernului Ponta să
desecretizeze licența, precum
și toate documentele secrete
aferente proiectului R.M.G.C.
De reținut că, proiectul de lege
elaborat de R.M.G.C. și însușit
în unanimitate de Guvernul
Ponta a fost respins în Parla-
mentul României de către
reprezentanții tuturor partidelor
politice. Premierul Victor Viorel
Ponta a votat în ședința de Gu-
vern pentru proiectul R.M.G.C,
iar în Camera Deputaților îm-
potriva aceluiași proiect. Când
se autoinvită la Palatul
Cotroceni, în desele întâlniri cu
Dumneavoastră, se pare că,
acesta are o poziție
confidențială.

Având în vedere toate
aceste realități și argumente
împotriva proiectului R.M.G.C.
(la care se pot adăuga multe
altele) apar cinci întrebări lo-
gice:

1. De ce Președintele
Klaus Werner Iohannis (încă
din prima lună de mandat) este
preocupat și acordă prioritate
maximă rediscutării proiectului
ilegal al R.M.G.C. și dinamitării
Roșiei Montane, inclusiv a Bis-
ericii Lutherane?

2. Ce să rediscute Gu-
vernul P.S.D. sau P.N.L. îm-
potriva voinței Parlamentului și
în timp ce au loc cercetări pe-
nale privind această afacere,
iar pe rolul instanțelor
judecătorești sunt înregistrate
multe procese în legătură cu
legalitatea întocmirii docu-
mentelor pentru proiectul
R.M.G.C.?

3. De ce se grăbește
Președintele Iohannis și 
nu așteaptă finalizarea
cercetărilor penale de la Par-
chetul General și D.N.A., pre-
cum și hotărârile definitive ale
instanțelor judecătrorești cu
privire la proiectul R.M.G.C.?

4. Cui folosește impli-
carea Președintelui Klaus
Werner Iohannis în afacerea
penală Roșia Montană?

5.De ce Președintele
Iohannis refuză să solicite Gu-
vernului și Parlamentului să
acționeze de urgență pentru

adoptarea unei legi privind in-
terzicerea cianurii în minerit,
după modelele din Germania,
Cehia, Grecia, Ungaria și alte
țări din Uniunea Europeană?

Este imposibil ca actu-
alul Preşedinte al României să
nu ştie că, în aproape 20 de
ani, R.M.G.C. nu a reuşit să
obţină aprobările legale privind
proiectul său de la Roşia
Montană! 

Jefuirea zăcământului
de la Roşia Montană este
prevăzută pentru numai 17 ani.

Se ştie că,
Preşedintele României, dom-
nul Klaus Werner Iohannis,
este creştin lutheran, membru
al Bisericii Evanghelice. Ceea
ce, probabil nu a aflat
Preşedintele României este că
la Roşia Montană există şi o
biserică lutherană, iar în cimi-
tirele din comună au fost
înmormântaţi şi lutherani.
Toate bisericile şi cimitirele din
comuna Roşia Montană
urmează să fie dinamitate,
conform proiectului R.M.G.C.
Crede Preşedintele Iohannis
că poate salva de la dinamitare
Biserica Lutherană din Roşia
Montană şi de aceea a solicitat
Guvernului Ponta III să redis-
cute proiectul R.M.G.C sau are
cu totul alte motive şi obligaţii
faţă de asasinii economici şi
asasinii politici internaţionali?

În perioada când era
primar la Sibiu, domnul Iohan-
nis a fost membru al Consiliului
bisericesc și știe că, la sfârșitul
lunii 2007, Academia
Evanghelică Transilvania în
cooperare cu Fundația
Ecologică Germană și Depar-
tamentul de media al Bisericii
Evanghelice din Bavaria a or-
ganizat a patra Conferință
ecologică sub genericul:
„Roșia Montană – Eldorado
sau Apocalipsă !” Primarul Io-
hannis a participat la aceasta
Conferință și a aflat de Apoc-
alipsa care este pregătită în
Munții Apuseni, inclusiv dina-
mitarea bisericilor și cimitirelor
din Roșia Montană.

Proiectul R.M.G.C.
prevede folosirea a 200 mil-
ioane kg cianură, 150 milioane
kg dinamită și producerea a
3.000-3.200 de cutremure dev-
astatoare.

Se ştie că, în Germa-
nia s-a interzis prin lege,
folosirea cianurii în minerit. De-
talii pe această temă poate
obține Președintele Iohannis
de la doamna Merkel, Cance-
larul Germaniei, cu ocazia
vizitei pe care o va efectua în
Germania, în prima decadă a
lunii februarie a.c.

●



4 Tichia de politician

Filovrăgeala, filosofarea împinsă de mediocritate pe centura cugetăriiFilovrăgeala, filosofarea împinsă de mediocritate pe centura cugetării

George
Petrovai

AAristotel spunea cu
aproape două milenii şi
jumătate în urmă: „Există
două posibilităţi: să ai o
poziţie filosofică sau să nu
ai o poziţie filosofică. Ori-
care dintre premise ai ac-
cepta-o, concluzia logică
este, inevitabil, aceeaşi: faci
filosofie!”. Făcând această
afirmaţie, se subînţelege că
Aristotel avea în vedere
nevoia de filosofare a omu-
lui, adică ceea ce Karl
Jaspers va explicita în Orig-
inile filosofiei: „Orice filoso-
fare este o depăşire a lumii,
un analogon al mântuirii”.
(Constantin Noica va spune
la timpul lui cam la fel de
sugestiv că „prin om,
filosofia gândeşte umanul
dincolo de el, dar în jurul
omului pivotează totul...”).
Însă putem fi convinşi că
marele gânditor antic grec,
chiar dacă nu a precizat
acest lucru, viza în silogis-
mul mai sus amintit nu doar
pe cei puţini şi înzestraţi
care se dedică filosofării, ci
şi pe aceia mulţi ca frunza şi
iarba, care, incapabili să
acceadă la actul pur al
filosofării, se dedau la
filovrăgeală – filosofarea
vlăguită şi împopoţonată în
pălăvrăgeală.
Căci numai după prostitu-
area ei pe centura gândirii,
aceştia (că sunt canalii de
sus sau de jos, respectiv
politruci sau manelişti, dar
cu toţii, vorba lui Petre
Ţuţea „contraindicaţi la
cugetare”) se pot folosi în
orice timp, în orice loc şi-n
orice împrejurare de
filovrăgeală, sora decăzută
a filosofării în continuare
neatinsă de păcatul trufiei,
subculturii sau al interesului
material.

Dar iată patru
mostre elocvente de
filovrăgeală, să le spunem
de ultima oră:

1) Noul drum al
politicii româneşti după
alegerile din noiembrie
2014, mai precis speranţele
pe care şi le pun în
preşedintele Klaus Iohannis
nu doar milioanele de
români care l-au votat, ast-
fel condamnându-l la cea
mai înaltă şi mai ingrată
funcţie în stat, ci cam toţi
românii, inclusiv aceia mulţi
ce, atunci ca şi altădată, nu
s-au dus la vot. Ba chiar şi
aceia care i-au dat voturile
lui Victor Ponta, acuma tot
spre Iohannis privesc ţintă,
că, de, a vrut să fie
preşedinte, vrem să vedem
dacă-l ţin curelele. Iar
curelele nu prea-l ţin pe
preşedinte, întrucât nu-i per-

mite Constituţia, bat-o vina!
Prin urmare, pentru ca
preşedintele să se facă
auzit şi băgat în seamă de
tot ce mişcă-n ţara asta, ar
trebui ca printr-un referen-
dum să fie schimbată
nenorocita asta de
Constituţie, care face din
România un soi de struţo-
cămilă – nici tu republică
parlamentară, nici tu
republică prezidenţială,
adică ceva numai bun ca
preşedintele să fie jucăria
parlamentarilor, îndeosebi a
acelora corupţi şi grozavi de
nemulţumiţi când acesta îşi
permite să-şi bage nasul
unde nu-i fierbe oala.

Referendumul, însă,
trebuie să fie aprobat de
Parlament. S-o creadă
mutu’ că bravii parlamentari
ai zilelor noastre, zilele lui
„Trăieşte-ţi clipa!” şi „Ce-i în
mână nu-i minciună”, vor
vota împotriva intereselor
lor prezente şi viitoare. Pe
meleagurile româneşti, o
singură dată s-a văzut o
atare minune: La sfârşitul
primului război mondial,
când parlamentarii latifundi-
ari din România întregită au
votat la unison (din respect
faţă de măreţia eveni-
mentelor şi faţă de promisi-
unea regelui Ferdinand)
reforma agrară, adică
împroprietărirea ţăranilor-
soldaţi cu pământ luat din
propriile lor moşii...

Şi iac-aşa se cheltu-
iesc bani cu campania
electorală şi nenumărate
energii cu filovrăgeala pen-
tru un preşedinte legat de
mâini şi de picioare, mai cu
seamă atunci când nu
provine din arcul guverna-
mental. Iar dacă provine din
el, ceea ce automat
înseamnă majoritate
parlamentară, este tot un
captiv, doar că de data asta
este captivul intereselor
nelegiuite ale camarilei
care-l susţine şi-i creează
iluzia că l-a făcut
preşedinte...

Asta fiind starea de
drept şi de fapt a
preşedintelui României, lui
Klaus Iohannis nu-i rămân
decât următoarele două al-
ternative: ori stă cuminte în
banca lui la Cotroceni,
uitând ca mort de promisiu-
nile făcute şi lăsând ţara pe
mâna lichelelor din Parla-
ment şi Guvern, lucru pen-
tru care va fi răsplătit de toţi
politrucii cu un mandat fără
bătăi de cap şi cu califica-
tivul de preşedinte bun,
rampă sigură de lansare
spre cel de-al doilea man-
dat, ori va căuta cu curaj şi
abilitate (are aceste
calităţi?) să-şi asigure spri-
jinul parlamentar în vederea
realizării obiectivelor cla-

mate în campania
electorală, ceea ce inevitabil
îl va pune în conflict deschis
cu hoarda dezlănţuită a par-
lamentarilor penali şi va
atrage după sine lesniciosul
pericol al suspendării cu
prezenţa a doar 30 LA
SUTĂ din cetăţenii cu drept
de vot.

Cale de mijloc nu
există. Ea a fost încercată
de Traian Băsescu, cu
consecinţele bine ştiute –
circ prelungit, plus două
suspendări...

N.B. Paradoxal, dar
ajutorul lui Klaus Iohannis
va veni de la PSD! Semne
încurajatoare în acest ajutor
nesperat deja se întrevăd în
interiorul PSD: critici dure la
adresa lui Ponta şi a
acoliţilor lui (în principal
Liviu Dragnea) pentru
pierderea Cotroceniului, ex-
cluderi spectaculoase din
partid (Mircea Geoană, Mar-
ian Vanghelie, Dan Şova),
străduinţa lui Geoană de a
şubrezi şi mai mult partidul-
mamut prin formarea unui
partid-alternativă din
pesediştii nemulţumiţi de
actuala conducere.

Congresul extraordi-
nar din luna februarie va
avea de soluţionat marea
dilemă: Rămâne în contin-
uare Ponta la timona par-
tidului (de fapt tandemul
Ponta-Dragnea), ceea ce in-
discutabil că va spori
nemulţumirile şi va genera
sciziuni, ori campionii
improvizaţiilor şi eşecurilor
(i-am numit pe cei doi) vor fi
mătrăşiţi, guvernul va
cădea, iar PSD va trece în
opoziţie cu o altă conducere
şi cu strategia adecvată în
vederea câştigării alegerilor
generale din 2016?

Ultimul şi cel mai
greu cuvânt în această
chestiune de viaţă şi de
moarte nu doar pentru unii
lideri, ci chiar pentru PSD, îl
va avea Ion Iliescu, care –
sunt convins – nu va ezita
să taie în carne vie în încer-
carea de a-şi salva de la
fărâmiţare şi pieire singura
bucurie a sufletului său
liber-cugetător...

2) Tot omul cu scaun
la cap constată că
sărbătorile de iarnă nu
numai că nu sunt ce-ar tre-
bui să fie (prilej de împăcare
cu Domnul, cu sine însuşi şi
cu semenii prin cumpătare
şi armonie lăuntrică), ci – pe
filiera occidentală emina-
mente comercială şi
aproape deloc creştină –
parcă de la un an la altul
devin tot mai agresive din
pricina îmbrâncelilor unei
adevărate armate de ahtiaţi
după zorzoane şi de-ale
gurii cu mult peste
trebuinţele fireşti, încât

ajungi să te 
întrebi cu îngrijorare: Oare
necumpătarea asta
grosolană până la
îngreţoşare o aşteaptă Mân-
tuitorul de la noi în aceste
zile de mare sărbătoare
moral-spirituală?... Atunci
când pentru tot mai mulţi
creştini de diverse vârste,
diferenţa dintre Naşterea şi
Învierea Mântuitorului se
face doar cu stomacul („De
Crăciun mâncăm cârnaţi şi
sarmale, iar de Paşti ne
ospătăm cu cozonac, ouă
roşii şi miel”, răspund stan-
dard intervievaţii), consider
că pentru toţi aceştia
credinţa este de faţadă, iar
creştinismul lor se reduce la
o tainică şi interminabilă
filovrăgeală.

3) „Uneori când n-ai
ce face îţi dai foc la casă”,
spune un proverb româ-
nesc. Taman asta au făcut
apusenii cu deschiderea
graniţelor pentru neomigra-
torii veniţi nu numai din fos-
tele colonii, ci şi din Turcia şi
alte multe ţări musulmane,
încât pe bună dreptate se
vorbeşte tot mai insistent de
pericolul islamizării Europei
şi a Rusiei. În paranteză fie
spus, românii au apărat
secole la rând Europa
apuseană de turci, astfel
dându-i şansa să-şi dez-
volte cultura şi civilizaţia,
pentru ca astăzi, cu
consimţământul irespons-
abil al oficialilor, ei să aibă
comunităţi consistente în
cam toate ţările occidentale.
În Germania, de pildă, co-
munitatea turcă este de or-
dinul milioanelor...

Taman asta a făcut
şi revista franceză de cari-
caturi Charlie Hebdo: N-a
jignit niciodată mozaismul şi
sentimentele religioase ale
evreilor, în schimb şi-a făcut
un scop în viaţă din batjo-
corirea sistematică a
creştinismului apusean şi
din ofensarea islamismului
prin înfăţişarea caricaturală
a profetului Mohamed. Dacă
ierarhii bisericii catolice n-au
protestat dintr-o îngăduinţă
care teamă mi-e că merge
până la totala nepăsare în
faţa blasfemiei repetate, nu
acelaşi lucru s-a întâmplat
cu mahomedanii fanatici.
Drept urmare, nechibzuinţa
încăpăţânată a revistei şi
redactorilor ei a fost înecată
în baia de sânge a celor 12
persoane asasinate cu
sânge rece.

Două concluzii tre-
buie îndată desprinse din
această tragedie:

a) Cum nu te joci cu
focul, tot aşa nu-i pentru ni-
meni recomandabil să se
joace cu fanatismul islami-
cilor;

b) Poate că ceea ce

s-a întmplat în Franţa nu
este decât avertismentul lui
Dumnezeu pentru întreaga
Europă, dar mai ales pentru
Occident, având în vedere
faptul că porunca divină
Crescite et multiplicamini
(Creşteţi şi vă înmulţiţi) este
de mulţi ani dispreţuită cu
precădere prin împerecheri
împotriva firii şi că sporul
natural al acestor popoare
aservite sodomiei se
datorează doar formidabilei
fertilităţi a neomigratorilor
mahomedani.

4) Tam-tam-ul ce se
face în legătură cu victimele
creşterii francului elveţian
este o altă veritabilă
filovrăgeală izvodită de
români. (Maestrul Corneliu
Leu o numeşte dramoletă.
Mă rog, fiecare cu gusturile
lui...Important este faptul că
noul născut nu a rămas cu
buricul netăiat, aşa cum
îndeobşte se întâmplă în
cazul plozilor cu mai multe
moaşe.) Fireşte, este cât se
poate de regretabil că vreo
câteva zeci de mii de
români au fost din nou
ţepuiţi de bănci. Eu unul
stau şi mă minunez că,
după atâtea dezastre provo-
cate de bănci României,
persoanelor juridice şi fizice,
încă mai sunt naivi care au
încredere în ele. Dar iarăşi
zic: Deşi politrucii plâng cu
lacrimi de crocodil de mila
ţepuiţilor, ce reprezintă dur-
erea lor strigată în gura
mare pe lângă durerile
înăbuşite în minciună şi
tâlhărie ale milioanelor de
români striviţi de nevoi,
adevărata tragedie
naţională pasată cu incalifi-
cabil cinism de la o cam-
panie electorală la alta, de
la un guvern incapabil la
altul?!

Un sfat gratuit pen-
tru politrucii solidari cu
înşelaţii: Dacă vreţi cu
adevărat să faceţi un pustiu
de bine României şi
românilor, atunci maziliţi-l
odată pe Mugur Isărescu,
acest dezgustător lacheu al
Grupului Bilderberg.

●



Ghimpele Națiunii

România ultimului lucru de (des)făcut!România ultimului lucru de (des)făcut!

Cezar 
A. Mihalache

AAșa ceva nu ne-am fi
închipuit să trăim nici dacă
rămâneam blocați acum un
sfert de secol pe pervarzul
„ferestroicii”! Să primim un
ordin rusesc de desființare a
unui pilon al suveranități eco-
nomice naționale chiar prin
gura Europei! Și nici măcar
nu este vorba de o declarație
de război la adresa
resurselor noastre industri-
ale. Ci impunerea unei
capitulări.

Și este cutremurător
că toți guvernanții noștri tac
smeriți. Căci, în țara lucrului
bine făcut (cel puțin, verbal!),
în avântul pe care ni l-am
luat, „nemțește”, pentru a
pune lucrurile în făgașul lor,
să primești o directivă
rusească se dezmembrare
poate a ultimelor lucruri bine
făcute în România, cu multe
decenii în urmă, are nivelul ei
de umilire. Pe care rușii din
spatele fondului austriac care
administrează RAFO Onești
doar au așteptat să o pună în

aplicare.
Încă de când au intrat

în joc, rușii infiltrați în spatele
industriei petrochimice
românești au avut drept scop
blocarea oportunitățile noas-
tre industriale în Europa în
care ne integram. Acum,
deloc întâmplător în contextul

războiului din Ucraina, rușii
elimină sec toate aceste in-
frastructuri.

Este adevărat, RAFO
nu a mai produs nimic de
mult timp. Dar ar putea rede-
veni, chiar dacă este
„învechită”, un punct
geostrategic cheie în seg-
mentul petrochimic! De
aceea, nu întâmplător acum,

rușii au dat directiva de
dezmembrare! De tăiere la
fier vechi a combinatului din a
cărui „valorificare” să se
plătească chipurile datoriile
către statul Român.

Nemțește ar trebui ca
șeful statului să pună piciorul
în prag! Una este exploatarea

capacităților industriale,
altceva este desființarea unei
infrastructuri esențiale pentru
strategia noastră de
independență energetică.
Pentru că orice decizie de un
asemenea nivel trebuie să
ajungă înainte de toate în
CSAT. Și oricât de bizar a fost
întocmit contractul de privati-
zare, intervenția Statului în

procesul de dezagregare a
combinatului este cât se
poate de legitimă.

În fapt, fondul aus-
triac ar fi trebuit să notifice
ministerul economiei față de
intențiile sale. Dar faptul că
rușii au dat un ordin de deza-
fectare, peste capul oricărei
autorități românești,
reprezintă doar încă o
dovadă a speculării
slăbiciunilor Statului Român
în relațiile sale cu „investi-
torii”. În plus, permisivitatea
autorităților față de aseme-
nea decizii „economice” ar
putea crea precedentul prin
care și Arpechim, ALRO ori
Oltchim sa fie „valorificate”.

Așadar, va continua
și sub mandat „nemțesc” pro-
cesul de expediere a țării
către centrele de colectare a
materialelor „refolosibile”?
Vom asista, în pragul unui
conflict extins în Ucraina, la
distrugerea de către ruși a
unei rafinării care poate avea
un rol strategic militar
esențial, mai ales în cazul
rostogolirii conflictului în estul
Europei?!

De fapt, decizia

rușilor poate fi și o dovadă că
„primăvara rusească” este
mult mai aproape decât am
vrut a crede! Sau, mai bine
spus, complăcându-ne a
crede că agresiunea
rusească din Ucraina
reprezintă doar un trecător
moft țarist!

Pentru că aceasta
poate fi cheia amenințării
rușilor de a dezmembra
rafinăria RAFO! Și nu un joc
de intimidare la adresa
Autorității de Supraveghere
Financiară după decizia
acesteia de a dezlista coma-
nia de pe piața bursieră!

Oricum, avem încă o
dovadă a faptului că prote-
jarea industriei românești de
către Statul Român lipsește
cu desăvârșire! Și chiar dacă
facem un adevărat circ politic
din alocarea de procente su-
plimentare Apărării, nu facem
absolut nimic pentru prote-
jarea fabricilor și a combi-
natelor cu potențial strategic
militar. Mai ales în condițiile
confictelor de la granițele
țării!

●

Să fie totul cum a fost!Să fie totul cum a fost!

Traian
B. Șuteanu

SSufletele tuturor
celor asasinaţi fizic de dic-
tatura comunistă (adevăraţii
noştri părinţi şi bunici care
au avut o zdravănă co-
loană vertebrală, preferind
moartea în locul trădării
naţionale) – se ridică din
mormânt şi ne arată cu
degetul – lung şi acuzator –
nu doar spre „părinţii care
au creat sistemul statal al
dictaturii proletariatului”, ci
cu vârful ascuţit şi plin de
uimire, spre copiii şi nepoţii
acelor pă-riţi care au distrus
elita naţională din România
Mare, deveniţi astăzi noua
„intelectualitate”, pătura
dominatoare în toate
palierele decizionare din
Românica aceasta scoasă
la mezat.

Dacă dăm citire
doar a acelor nume care, de
25 de ani ni se insinuiază în
casă, prin „puzderia” de
posturi de televiziune (în
principal create de aceştia),
înţelegem îngrijorarea celor
de sub brazdă, dar mai ale
neputinţa noastră a celor
care atunci am creat masa
de „neimplicaţi”, din dum-
nezeescul spirit de conser-
vare, suferind spiritual cât
zece generaţii…

Durerea este
enormă în noi, cei interzişi
atunci, care am luat-o ca
atare, scriind „pentru sertar”
, mii şi mii de pagini, cu
chinul trupesc şi jalea
sufletească a celui „mai
viteaz şi mai drept neam la

daco-geţilor”, cum ne-a
definit Herodot, pentru pos-
teritate…

Două momente de
enormă cumpănă, – între a
fi şi a nu mai fi – am trăit 
ca naţiune: ocupaţia
sângeroasă romană, de 165
de ani, – care ne-a distrus
ţara şi numele ei a fost dus
în uitare (dar neamul ne-a
rămas liber, pe 84 la sută
din suprafaţa neocupată, şi
a venit încet, încet, până
azi: care suntem NOI)… şi
ocupaţia sovietică, de 20 de
ani, – care ne-a bulversat în
aşa măsură, încât, –
iacătă,- nu ne putem reveni
nici după un sfert de veac.

Tot ce a fost tradiţie,
obicei şi deprindere, în-
treaga ierarhie, oferirea
locului de conducere a celor
mai pregătiţi şi mai cinstiţi
dintre noi, credinţa creştină,
fie ea ortodoxă sau catolică,
creatorii în domeniul tehnic
(unde s-au ivit nume
sonore: Vlaicu, Coanda,
Saligny), uriaşa pleiadă de
creatoti în literatură şi artă
(de la croniocari la Emi-
nescu, Blaga, Arghezi,
Goga, Alecsandri, Coşbuc,
Rebreanu la mai noii Mircea
Eliade, Emil Cioran, Eugen
Ionescu, Nichifor Crainic,
Radu Gyr, Brâncuşi, Grig-
orescu, Porumbescu,
Enescu şi inegalabila lor
operă de nivel mondial,
uriaşa noastră avere
culturală,  construcţiile laice
dar mai ales cele creştine,
monumentele, mausoleele,
podurile, mănăstirile,
puzderia de licee, cu clădiri

monumentale, pentru o mie
de ani, universităţile, casele
particulare de unicitate
artistică inconfundabilă… s-
au dus în… silenţio
stampa…

Poeţii martiri, ucişi
de neputinţă fizică, în celulă,
dar şi după eliberarea
aceea, care a venit „dege-
aba”, deoarece totul a fost
prea târziu, au fost cei mai
mari şi mai adevăraţi părinţi
ai Naţiunii… (Să ne amintim
cum s-a stins Radu Du-
mitrescu-Gyr, după eliber-
are: într-o singurătate
absolută, într-o casă de
gheaţă)… S-a dus să zică
două cuvinte la cimitir, doar
unul dintre „părinţii asasinaţi
moral”, şurubarul Romus
Vulpescu, ăl cu „barba cea
mai lungă” din comunism…
(Lungă precum obedienţa
sa!, fapt pentru care numai
lui i s-a permis „aroganţa”
asta cu barba, vorba
rătăcitului Becali)…

Mai sunt în viaţă
doar cîţiva zeci dintre cei
interzişi, cărora nici astăzi
nu li se vede faţa şi nu li se
pronunţă numele. Pentru că
nu permit cei pe care îi
numim aici, ca fii sau nepoţi
ai părinţilor care „au con-
struit socialismul” cu o
jumătate de oră mai de-
vreme… În general aceştia
sunt fii de mari activişti, de
oameni de cultură „daţi total
cu comunismul”, de ofiţeri
din securitate sau ofiţeri
politici cu grad mare (cum,
de pildă unul e Traian
Băsescu, altul Sorin
Oprescu, iar altul Mircea

Geoană etc) Unii, cei veniţi
direct de la vârful uteceului
(ca Hrebengiuc, Pinalti,
Oprişan, Severin,Marean
Sârbu etc), fiii lor deja sunt
„somităţi” în lumea busines-
sului, unde loc de vârf
ocupă Mitică Dragomir, –
cel care, din simplu miliţian,
este astăzi un „uriaş” om de
afaceri, despre care se ştie
că are trei hoteluri şi cine
mai ştie ce alte„minunăţii”,
ca să-i folosim expresia. Nu
ştim dacă sunt părinţi la pro-
priu, dar N. Breban, A.
Pleşu, Liiceanu, Cărtărescu,
– oameni „de bază” în cul-
tura realismului socialist,
menţin monopolul în cultură,
cu o mare grijă ca nu cumva
ăi care le „contestă morali-
tatea” să fie văzuţi sau
auziţi.Aceştia au creat dintr-
un inginer electronist, un
culturalistic europenist care
a fost pus a găsi o formulare
perversă prin care să ne
ducă în neant simbolul cul-
tural şi spiritual Eminescu,
ca „inactual”, „depăşit” de
cerinţele europene, un „ca-
davru din cămară”, care, de-
sigur, miroase a pute).

Majoritatea copiilor
şi nepoţilor părinţilor care au
construit socialismul sunt
oameni la vârf, – DE BAZĂ
– în PSD, iar lătrăilor li se
deschide mereu câte o
oficină în care să trăncăne
împotriva celor „nechemaţi”
(cum zic CTPul şi Cristoiu:
„cine, frate-i ăsta? N-am
auzit de el!”) Am auzit -şi tot
auzim -noi şi acum de ei!, și
credem că gata! Ne este de
ajuns!… În schimb CTP-ul

este „aplaudat” în surdină,
desigur, pentru că l-a
„desfiinţat” pe cel de al
doilea poet naţional, Nichita
Stănescu, prezentându-l
„făcătură a pcr”… Din când
în când îl readuc în scenă
pe fiul acestuia, un om tern
şi fără vocaţie, spre a nu se
uita că „cenaclul flacăra” a
fost „ceva” în istoria noastră
culturală (?).

„Oameni buni… În
ce ţară trăim?!” – îmi strigă
oripilaţi supravieţuitorii
lagărelor şi închisorilor, care
cer ca acestea să fie făcute
muzee ale holocaustului co-
munist, prin care să treacă
tânăra generaţie, pentru a
înţelege ce a fost în ultimii
67 de ani în ţară şi cine sunt
părinţii care au construit
structurile acelea diavoleşti
prin care ni s-a oprit istoria
şi ni s-a stricat enorm felul
nostru de a fi şi de a trăi.

Fără adevărul spus
până la capăt, 
pelteaua „necesităţii” social-
democraţiei şi a stângii
româneşti, se va extinde
poate peste o altă
generaţie, domnule tânăr
dacian Rareş Bogdan…

Ce poate face noul
preşedinte pentru a se real-
iza şi la noi cerinţa naţională
„să schimbăm totul ca totul”,
cum au reuşit italienii marea
unificare, descrisă de
Lampedusa în celebrul
roman „Ghepardul”… A ?!?

●


