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„Sunt unii scriitori care scriu

spre a-şi lămuri gândul şi alţii

care încep după ce şi l-au

lămurit.” 

- N. Iorga
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Cezar Adonis
Mihalache

AA mai fost unul care,
întâi, a dat din mâini in-
dicând ce, cum și unde să
se vândă cutare și cutare.
Apoi, dacă i-a mers, a decis
ce, cum și cât să mâncăm
din ceea ce, cum-necum,
mai găseam prin locurile de
pe unde nu trebuia să mai
găsim acel cutare ori cutare.

Pe ăla l-am împus-
cat… Ghinionul nostru e că,
alături, la zid, i-am pus doar
soața. Iar tot aparatul care
vopsea geamurile maga-
zinelor alimentare, toți
tovarășii care ne feliau viața
în rații „științific-sănătoase”,
toți ageamii care dădeau
rapoarte umflate în fața câr-
maciului dietetician multipri-

ceput, au scăpat. Ba, și mai
tragic e faptul că, la un sfert
de secol distanță, pare că
geaba i-am fi pus și pe ăia la
zid! Că tot scăpa pe undeva
un fir de mentalitate.

Și iată că a scăpat!
Nu un fir, ci ditamai torentul;
roșu… Pentru că mentali-
tatea „economică” a
tânărului ministru al agricul-
turii, dimpreună cu tot so-
cialismul roșu care l-a
așezat în scaun, este
halucinantă.

A început cu vizite
de lucru prin hipermarketuri!
Bine, nu erau primele
aplecări spre adulația
câmpenească, tânărul
având un istoric destul de
plin și implinit ca prim 
adulat al iamaroacelor 
și prezentărilor agro-ali-
mentare. Dar măcar stătea
pe „brazda” lui. Dar, la direc-
tiva lui Ponta, prim-
tovarășul, s-a deplasat și pe
lateralul (ne)priceperii sale,
ieșind de pe tarlaua lui de
ministru al agriculturii pentru
a supraveghea efectul oblig-
atoriu garantat al mândriei
soacialiste în izbânda
săvârșirii reducerii de TVA.
Și a luat-o la pas prin maga-
zine. Chipurile, să verifice

personal că prețurile nu
cresc.

Apoi, la sfatul
brigăzilor stiințifice de
hrănire sănătoasă a
populației, alți specialiști,
alăturați celor dintâi
specialiști (mulți urmași ai
unor înaintași la fel de
„specialiști”) a venit cu alte
idei. Că așa s-a dezbătut,
hotărât și votat în plenul so-
cialpesedismului din cadrul
Marii Adunări a „experților”
(sic!) de la Minsterul Agricul-
turii, cel al Mediului, ANPC-
ului și altor asociații de
protecție a consumatorilor.
Că ar fi utilă „sănătății plan-
etei” (nu a consumatorilor!)
aplicarea unor măsuri de
închidere a super- și hiper-
marketurilor la sfârșit de
săptămână ori chiar reorga-
nizarea (planificată!) a pro-

duselor „autohtone” și a
ponderii (centralizate!) a
acestora pe rafturi.

Acum, aidoma
primului, ăla împușcat, min-
istrul, la sfatul unora care,
evident, o să scape întregi,
la fel ca „specialiștii” de
acum un sfert de secol, a
trecut de la programarea
vieții noastre (de unde și
cum să ne cumpărăm mân-
carea) la indicarea felului
cum să mâncăm.

Că i s-a spus lui că
românul se bucură să
cumpere mult, când e ieftin,
dar că mânâncă tot ca până
acum, adică prost, iar restul,
ăla luat moca, îl aruncă! Și e
așa de sigur ce face
românul în bucătăria lui că
spui că specialiștii ăia s-au
mutat din birourile de prin
ministere direct la ghenele
blocurilor, unde stau și
numără ambalajele ali-
mentare.

Prin urmare, pe prin-
cipiul, „cumpărând mai
puțin, salvați natura” (!), min-
istrul lui „domn profesor” a
decis că ar fi cazul să se
interzică promoțiile de tip
„plătești două primești trei”.
Că tot nu mănâncă românul
tot și aruncă ceea ce a

căpătat gratis. Astfel, ce
expiră mai devreme de două
săptămâni, nu mai intră la
promoții.

Alo, domn ministru?!
Măcar știți cum se cheamă
economia în care sunteți
ministru? Ministru al Agricul-
turii, nu al Planificării! Ba, la
sfatul ANPC-ului, că și ăstia
stau și holbează la felul în
care se descompun resturile
alimentare prin tomberoane,
mai marii ministerului par
deranjați și de faptul că doar
la noi se vinde pâine
întreagă. Și nu feliată!

Feliați-o, dară,
tovarăși! Pentru binele
mamei natură! De fapt, ce
spunem noi?, „feliați-o”!
Dați-o firimituri, pe cartelă.
Să nu mai arunce românii
resturi. Iar la sfârșit de lună
să halească și cartela, că și

aia e gunoi, nu?!
Treaba e că, pentru

astfel de aberații, armate de
bugetofagi sunt plătiți din
banii noștri. Plătiți bine că ei
nu au nevoie să cumpere
dintr-acelea, pentru
nevoiași, de trei la preț de
două! Sunt plătiți bine și cei
de la ministerul Agriculturii,
și cei de la ministerul tâm-
peniilor Fiscale (mâine-
poimâime bagă ăștia loteria
feliilor de pâine „recuperate”
de prin tomberoane – în
locul bonurilor fiscale, că pe
ălea nu o să le mai
colecteze nimeni!). Și la Par-
lament același impact al
năroziei bine plătite. Iar ăia
vor acum, după programele
„Prima casă” și „Prima
mașină” (pentru tineri),
amândouă ratate, să imple-
menteze programul „Primul
loc de muncă”. O să 
urmeze pesemne pro-
gramele „Prima nevastă”,
„Prima soacră”. Asta dacă
nu le bagă mai întăi și pe
astea la rații!

Pachete mai mici,
vorba ANPC-ului, să ajungă
la toată lumea! 

●

Un sondaj cenzurat!Un sondaj cenzurat!

Ionuț
Țene

AAm tot susţinut, de
ani de zile, revenirea la den-
umirea istorică de ţigan pen-
tru romi. În 1999, când s-a
luat decizia ca ţiganii să fie
numiţi romi s-a încălcat
tradiţia şi istoria acestui
popor străvechi poposit în
secolul XIII-lea din India, în
Ţările Române. 

Ţiganii şi-au spus în-
totdeauna ţigani şi nu s-au
ruşinat de numele lor. Doar
în anii 90 câteva fundaţii
americane şi magnatul ungur
George Soroş au impus gu-
vernului de la Bucureşti, con-
dus de Mugur Isărescu,
schimbarea numelui de ţigan
în rom, care a creat o con-
fuzie voită pe plan
internaţional dintre români şi
ţigani. 

Poate vor străinii ca
ţara noastră să se
numească, pe viitor, Rromâ-
nia. Aşa că am salutat
iniţiativa deputatului Bogdan
Diaconu, liderul PRU, de a
impune în Parlamentul
României un proiect de lege
privind revenirea la denu-
mirea oficială de „ţigani“ a
persoanelor intitulate „de
etnie romă“. Legea trebuie
imediat dezbătută în Parla-
ment şi romilor să li se redea
demnitatea de a se numi
conform tradiţiei lor istorice,
cu numele de ţigani.

Mai mult, un sondaj
recent al acoliţiilor lui George
Soroş din România au iniţiat
un sondaj de opinie cu rezul-
tate spectaculoase. Soci-
etatea Academică Română,
un ong înfiinţat de Alina
Mungiu, care este în prima
linie când e vorba de a
atrage atenţia asupra dera-
pajelor antidemocratice ale
societăţii româneşti, de
dragul lui George Soroş şi a
banilor care nu au miros,
suspendă nedemocratic, 
fără motiv, o cercetare

sociologică profesionistă,
conform ActiveNews.

Un sondaj publicat
pe siteul SAR, în care cititorii
erau rugaţi să voteze dacă
doresc revenirea denumirii
de “ţigan”, în loc de “rom” a
fost şters pentru că rezul-
tatele nu corespundeau pro-
pagandei soroşiste şi
americane din societatea
civilă, de tip neo-marxist din
România. 98 la sută dintre
românii intervievaţi doreau

ca romii să se numească
ţigani, aşa cum i-a consacrat
istoria. SAR lansase şi o
dezbatere în acest sens, cu
argumente pro şi contra.
Rezultatele au fost fără
echivoc: peste 98 la sută din-
tre cei care au votat doreau
revenirea la denumirea de
“ţigan”.

Dreptul popoarelor la
propria denumire, dar şi a
românilor de a numi un grup
etnic ţine de tradiţie, istorie şi
democraţie, dar se pare că
SAR şi societăţii civile
finanţate de Soroş, li mai
dragă propaganda şi marxis-
mul decât adevărul. 

Ca jurnalişti trebuie
să respectăm cercetarea
sociologică, precum şi voinţa
poporului român şi a ţiganilor
de a îi numi pe aceştia din
urmă aşa cum doresc, de
dragul adevărului, istoriei şi
tradiţiei. 

Numele de ţigan nu
poate fi şters din istorie, că
aşa vor unele fundaţii
soroşişte, ce îmi aduc aminte
de groaznica perioadă
istorică a nazismului. 

●
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Timp de 85 de ani „Cloșca cu puii de aur” a fost cel Timp de 85 de ani „Cloșca cu puii de aur” a fost cel 
mai mare tezaur antic din lumemai mare tezaur antic din lume

George V.
Grigore

„T„Tezaurul de la
Pietroasa”, numit astfel după
locul descoperirii sale din anul
1837, mai poartă un nume
special, acela de „Cloșca cu
puii de aur”, nume dat după
existența fibulelor mari de aur
în formă de pasăre din
componența acestei comori.
Acest tezaur strălucitor a fost
„detronat” din poziția de lider
incontestabil al tezaurelor de
aur mondiale doar după de-
scoperirea celebrului tezaur
din mormântul egiptean al
tânărului faraon Tutankhamon,
în anul 1922, de către britan-
icul Howard Carter. Până
atunci (perioada 1837 – 1922)
acesta și-a trăit momentul său
de celebritate din plin. Astfel,
„Tezaurul de la Pietroasa” a
fost vedeta principală a
Expoziţiei Universale de la
Paris, din anul 1867. Scriitorul,
arheologul și omul politic
Alexandru Odobescu (1834-
1895) a fost cel care a însoţit
comoara noastră națională la
această celebră expoziţie.
Tezaurul a fost recunoscut și
admirat drept cea mai mare
comoară a Antichităţii. Fiind
admirat și făcând furori la

Paris, acesta a fost solicitat şi
de către britanici, spre a fi
expus la Londra. Valoroasele
piese de aur au trecut Canalul
Mânecii și au fost prezente și
în expoziția de pe malurile
Tamisei, până în primăvara an-
ului 1868.

Întors în țară, tezaurul
avea să aibă partea sa de
aventură. În 1875 va fi furat din
muzeu, dar recuperat destul de
repede. În 1884 trece printr-un

incendiu. După succesul fulmi-
nant de la Expoziţia Universală
din 1867, de la Paris, guvernul
francez a insistat pe lângă cel
român să primească acceptul
de a prezenta din nou „Cloşca
cu puii de aur”, la Expoziţia
Universală Jubiliară, de la
1900. Românii au acceptat iar
Tezaurul de la Pietroasa a
ajuns la loc de cinste din nou,
la Muzeul Luvru din Paris, fiind
expus aici timp de şase luni.

După acest periplu a urmat
drumul spre Moscova din
1917, când, împreună cu în-
treg tezaurul României a fost
pus la adăpost de grozăviile
Primului Război Mondial. De
aici, acesta se întoarce în țară
în anul 1956, cu două piese în
minus. Din partea sa de mister
istoric sunt și astăzi enigme ce
nu au fost deslușite încă. Ast-
fel nu vom şti niciodată cu pre-
cizie din ce era compus

tezaurul inițial, dar din ceea ce
au declarat instanţelor pietrarii
care l-au descoperit s-a dedus
că era compus din 22 piese de
aur sau chiar 24 şi cântărea în
jur de 40 kg, toate componen-
tele fiind din aur, ornate cu
pietre preţioase. Scoasă din
antica tainiță aflată în coasta
Muntelui Istriţa, din localitatea
Pietroasa, aparținătoare de
judeţul Buzău, la anul 1837 de
doi oameni simpli, pietrarii Ion

Lemnaru şi Stan Avram, colos-
ala comoară de aur avea să fie
vândută pe mai nimic și
zdrobită apoi cu toporul, spre a
putea fi valorificată. A urmat un
șantaj și apoi o „turnătorie”,
apoi anchete, arestări,
tergiversări, ș.a. În general
tezaurul a adus numai nenoro-
ciri celor care au avut de-a
face cu el. Fabulosul tezaur a
ajuns la muzeu abia în anul
1842, când s-a încheiat dom-
nia lui Ghica Vodă, iar ministrul
de interne Mihalache a fost
obligat să deschidă seiful şi să
predea comoara, pentru care
făcuse o adevărată pasiune.

Și originile tezaurului
poate fi trecută la capitolul
„enigme”, deoarece sunt şi ele
învăluite în mister. Odobescu,
în a sa lucrare „La tressor de
Petrossa“ afirma că această
comoară datează din secolul
IV d.Hr. şi este de origine
gotică. În acele vremuri s-a pe-
trecut o invazie a hunilor care
veneau din răsărit, iar regele
vizigot Athanaric s-a refugiat în
imperiu. Probabil atunci a fost
ascunsă comoara, ca să nu
cadă în mâinile invadatorilor. În
sprijinul acestei teorii stă şi o
inscripţie de pe colan, care
este scrisă cu caractere runice.
A doua ipoteză îl atribuie
ostrogoților, din prima jumătate

a secolului al V-lea. Mai există
și o ipoteză care îi oferă șansa
unei origini pământene, dacice
sau tracice. În anul 1979,
sătenii din Pietroasa au ridicat
pe locul unde a fost
descoperită celebra „Cloșcă cu
puii de aur” un monument sim-
plu, pe care a fost săpat urma-
torul mesaj: „În acest loc în
1837 a fost descoperit Tezau-
rul «Cloșca cu puii de aur» de
la Pietroasa de doi pietrari: Ion
Lemnaru și Stan Avram“.

Tezaurul de la
Pietroasa are în prezent 12
piese, cu o greutate totală de
19,820 kilograme de aur.
Piesele care îl compun sunt: o
fibulă mare în formă de vultur,
care poartă pe piept marele
caboson oval, mărginit simetric
în cruce de patru cabosoane
mici şi rotunde; o fibulă mică;
două fibule mijlocii; o tavă; o
cană-oenoche; o pateră; două
coşuleţe poligonale; un colan
cu inscripţie; un colan simplu;
un colan cu balama. Din anul
1971, tezaurul se găseşte la
Muzeul Naţional de Istorie a
României din Bucureşti, în
Sala Tezaurului, alături de 
alte comori importante 
ale acestor meleaguri
românești și strămoșești. 

●

Un neamț picat în literatură!Un neamț picat în literatură!

Maria Diana
Popescu

„C„Cultura şi literatura
română se află în pragul unei
demult aşteptate revoluţii,
generată de super talentul scri-
itoricesc al preşedintelui Ţării.
Să nu fie de deochi! Tace, scrie
şi citeşte atunci cînd trebuie să
vorbească. Şi cît de mirific şi
nevinovat trăieşte inegalabilul
scriitor Werner Klaus Iohannis
în lumea laicurilor de pe feis-
buc! Cu ce hobby măreţ şi-a
cheltuit primele luni de mandat!
Bravo! Are sfătuitori, pe cinste,
care-l îmbrobodesc nemţeşte.
După „Pas cu pas" scoate de
sub tipar „Primul pas", deşi, in-
vers se cădea a fi. Faimoasa
scriitoare de origine germană,
Anna Seghers editează în anul
1955 o carte exact cu acelaşi
titlu, „Primul Pas”. Vine,
aşadar, fireasca întrebare: cui
aparţine dreptul de proprietate
intelectuală asupra titlului?
Cine a fost mai întîi? Oul sau
găina? Seghers sau Iohannis?
Asta, apropo de moda plagiat-
ului. Volumul e deja un best-
seller! Ca şi la primul, va fi cod
roşu de cumpărători, aduşi,
probabil, cu autocarele la
stand. Ghinion! Maculatura tot
pe oala cu lapte ajunge, în cel
mai fericit caz. Sau, poate, se
va vinde pe sub mînă, mai
ştiţi? Cine sînt cumpărătorii?
Cei care pînă în urmă cu cîteva
luni habar n-aveau cine e Io-
hannis, dar au pus ştampila pe
el doar ca să nu iasă Ponta.
Trăiască feisbook-ul şi „servici-
ile"! Iar a doua zi, ca nişte mah-
muri după o beţie, ştiau despre
Iohannis doar că e „unul care a
fost primar în Sibiu". Inutil să

ne mai întrebăm cînd are timp
să scrie! Cărţile publicate de
aşa-zisele vedete, politicieni,
preşedinţi, sînt scrise de oa-
meni plătiţi special şi nu încape
vorbă de valoarea scriiturii.
Cum la noi se vinde tot ceea
ce este promovat din belşugul
iraţiunii, se cuvine să încadrăm
cele două cărţi la secţiunea
„strategie de marketing". Cu
paşii aceştia nemăsuraţi, sigur
o va da în gropi. În afara
postărilor pe feisbuc şi a ex-
cursiilor externe, preşedintele
îşi umple timpul cu iluzia că ar
fi scriitor. Fără doar şi poate, a
fost ales ca să-şi ridice statui în
propriile scrieri, nu pentru a
conduce Ţara. N-are aptitudini!
Aştept cu mult interes
ecranizarea celor două cărţi,
de ce nu?, şi un documentar,
în serial, pe Discovery Science
Channel ori chiar un pui de
„Oscar". Se poartă! Va fi coleg
cu Cristian Mungiu şi va duce
Ţara în ritm de 234, după
dealuri. Aşteptăm şi
următoarele volume: „Paşi de
melc", „Di, di, di şi mai la pas",
„Un pas la stînga", „Un pas
înainte şi doi înapoi", „Cu pas
de front, înainte, marş", spre
„Ultimul pas"! Dacă nu s-a
găsit nimeni să-i spună pe feis-
buc cît de banală este scriitura
sa, îi atrag atenţia, în calitate
de cititor cu experienţă, că abia
aştept momentul în care vreo
instituţie culturală servilă să-l şi
premieze! Nimic nu
schimonoseşte atît de mult ca
servilismul! Haideţi să citim
împreună un pasaj din monu-
mentalul volum: „Am de-
scoperit, în toamna trecută, o
mulţime de rude despre care
nici nu am ştiut că există, dar
care ne căutau ca să ne con-

silieze. Am fost cel mai sfătuit
politician. Iar sfaturile au cres-
cut în precizie după ce am
ajuns la Cotroceni: ce trebuia
neapărat să fac sau să nu fac.
Acum parcă s-au mai liniştit,
pentru că «binevoitorii» au
văzut că nu funcţionează." În
faţa unor astfel de inspiraţii
crescute în „precizie" şi
„binevoire" nu mi-am mai putut
stăpîni lacrimile şi am plîns ca
un copil! Mă voi prăpădi de
plîns, dacă peste cîţiva ani se
va da, ca subiect pentru exam-
enul de bac, una dintre cele-
brele opere ale lui Iohannis! Nu
vor fi capabili liceenii să în-
jghebe o biată analiză pe o aşa
măreaţă operă. Dar, ar scoate
nişte perle de tot rîsul în
lucrările lor, fiindcă materie
primă ar avea din belşug. Şi-ar
ieşi ceva de rîsu-plînsu...

Vorbind cu seriozitate,
fie-mi permis să ripostez, pen-
tru că într-o astfel de scriitură,
anemică în termeni, fragilă în
fond, s-a intercalat o incredibilă
confuzie între accident, fatali-
tate şi scopul care scuză mi-
jloacele. Acest naiv amestec
de planuri cere să fie pus la
punct, ştiind cu toţii ce miracu-
los context îi conferă puterea,
imaginea, prestigiul şi orgoliul
unor determinante nepotrivite,
care nu pot fi catalogate decît
caricaturi metaforice ale unei
individualităţi frustrate. Sub
semnul tutelar al analizei,
vorbesc despre un autor ale
cărei scriituri, ca arie psihică,
circumscriu excesului necizelat
de idei, la care a lucrat „enorm"
şi cu rezultate, practic, de
necontestat pentru lada de
uitare a istoriei literare; un scri-
itor aterizat în literatură ca
bomba la Hiroshima în publici-

tatea plină ochi de vipuri false;
un scriitor la urechile căruia
probabil nu au ajuns încă acele
stranii noţiuni despre diformi-
tate, salt ilariant şi „refulare".

Literatura de calitate
scrisă astăzi este aproape
invizibilă. Ba chiar ajutată cu
preacurvie să rămînă în
sertare. Ce păcat, cultura nu
avansează, ci doar sterilitatea,
cărţile ridicole, pornografice şi
cele cu miros politic.
Președintele-scriitor ar trebui
să fie tot timpul în gardă, man-
datul se consumă repede, pînă
la „Ultimul pas" mai sînt doar
cîţiva paşi, iar încrederea
românilor în Iohannis s-a
şubrezit simţitor, chiar dacă
false sondaje îl indică în frunte.
Tot mai mulţi utilizatori din lista
sa de feisbuc s-au convins că
au de-a face cu o lipsă acută
de simţ al ridicolului, pentru că
la o conferinţă de presă a de-
clarat că are peste un milion de
„fani" pe feisbuc. A vrut să
spună, susţinători politici, dar
cum dovedeşte aproape
mereu carenţe în folosirea
corectă şi expresivă a limbii lit-
erare române, e de înţeles.
Fani sînt ăia ai lui Michael
Jackson. Nu poţi fi fan al unui
preşedinte. Mîine-poimîine ne
va rîde iarăşi în nas, spunîndu-
ne că şi-a înmulţit averea din
vînzarea cărţilor, cum, de altfel,
a răspuns, întrebat fiind în
campanie cu ce şi-a cumpărat
casele: „cu bani din meditaţii".

Şi un mesaj pentru
„fanii" iubitori ai unei opere
inflaţioniste, monumental de
inutilă pentru piaţa literară, dar
procopsitoare pentru autor: Nu
fiți zgîrciţi! Literatura unui şef
de stat costă! Dacă îl iubiţi cu
multă umilinţă, faceţi „primul

pas" şi mergeţi de-l cumpăraţi
din tîrgul de carte. Dacă nu
aveţi bani, împrumutaţi-vă la
bănci! Adulaţi-i opera şi
lăudaţi-o în fraze stupide şi
linguşitoare! Criticii literari de
bună credinţă n-ar trebui să se
lase intimidaţi de gestul
uşuratic şi imprudent al
copertării unor dictări la citire,
ce surghiunesc limba literară
română şi genul epic.
Revoltător să ştii că anumite
cărţi valoroase ale unor scriitori
contemporani şi oameni de
ştiinţă sînt boicotate şi ţinute în
anonimat, iar cele ale unui
autor care joacă la miză
maximă sînt tipărite în tiraje
grele şi aşezate forţat pe
primele rafuri din ţară şi din
străinătate! Cum pe vremea
preşedinţiei lui Băsescu vit-
rinele erau ticsite de Cărtărelul
pornograf, preşedintele-scriitor
în exerciţiu nu are nevoie de
eforturi suplimentare. Va fi in-
trodus şi în manualele şcolare,
alături de orbitorul minţilor
naive, iar noi nu vom fi în stare
să declanşăm un protest pen-
tru ablaţiunea plăgilor din cul-
tura timpului nostru. În
concluzie, am tratat cu multă
amabilitate „opera" unui scri-
itor, în acelaşi ton şi pe acelaşi
calapod cu ziariştii care
supralicitează încercările unui
preşedinte de stat de a face
literatură, bistulînd în cultura
vremii. Cum spuneam altă
dată, de la „să trăiţi bine" la
„România lucrului bine făcut",
e aceeaşi ţeapă! Nu mai
credeţi în sloganuri sterile, în
scrieri puerile! Nu e normal să
gîndim ceea ce ni se spune să
gîndim!

●
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Să stăm liniştiţi. „Rezerviştii” vor apăra ţara!Să stăm liniştiţi. „Rezerviştii” vor apăra ţara!

Ilie
Șandru

SSe discută, în ultima
vreme, tot mai mult despre
o posibilă reîntroducere a
serviciului militar obligatoriu.
Ca de obicei, în astfel de
situaţii, unii sunt pentru, alţii
împotrivă. Oricum, din son-
dajele efectuate, reiese că
58,4 la sută din cetăţenii ţării
sunt pentru reîntroducerea
serviciului militar obligatorii.

Cineva declara că
este categoric împotrivă,
fiindcă a făcut armata nu din
plăcere, ci pentru că a fost
obligat s-o facă. Nu ştiu
dacă cei din generaţiile tre-
cute, din vremea când ser-
viciul militar era obligatoriu,
a făcut armate – mai ales că
stagiul militar era de trei, ba
chiar de patru ani, la unele
arme! – „din plăcere”. Au
făcut-o, fiindcă aşa erau
legile atunci. Şi nimeni nu
socotea aceasta ca fijnd
ceva anormal. Din contră, în
psihologia colectivă, stagiul
militar era ceva absolut nor-
mal, ba chiar armata era o
chestiune de mândrie, de
bărbăţie, de maturitate şi de
sănătate. În lumea satului
românesc, mai ales, după
flăcăul care era scutit de
miliărie nu se prea uitau
fetele.

Da, nu a fost deloc
uşor să faci chiar şi doi ani
de armată, aşa cum s-a

făcut până la abolirea stag-
iului militar obligatoriu. Ştiu,
fiindcă m-am numărat şi eu
printre cei care au avut
parte de o asemenea
experienţă. Am făcut armata
la un regiment de artilerie
grea. Se zice că artileria
este zeiţa războiului. Proba-
bil aşa o fi, fiindcă artileria
este, întradevăr, o armă
frumoasă, dar grea. Şi,
totuşi, după un an de şcoală
de segenţi, cunoşteam toate
secretele ei, iar în calitate
de sergent major, cu spe-
cialitatea cercetaş de arti-
lerie, puteam conduce focul
unei baterii care trăgea
asupra ţintelor de la o
distanţă de 10-15 kilometri.
Cu alte cuvinte, un an de
militărie era suficient pentru
a fi instruit şi bine pregătit
pentru orice armă.

În momentul de faţă,
conform prevederilor Legii
395, din 16 decembrie
2006, serviciul militar oblig-
atoriu este suspendat,
trecându-se la serviciul mil-
itar pe bază de voluntariat.
În Legea 446, din 2006, in-
troduce la art.3, după
aliniatul 5, este introdus un
nou aliniat: 5/1, cu rmătorul
conţinut: „La declarea
mobilizării şi a stării de
război, sau a introducerea
stării de asediu rezerviştii
sunt mobilizaţi/ concentraţi
potrivit nevoilor instituţiilor
cu atribuţii în domeniul
apărării şi securităţii

naţionale”.
Întrebarea ce se

pune este: care rezervişti?
Fiindcă termenul de „rez-
ervist” sau de „rezerviştii”,
înseamnă, „persoană care,
după ce a efectuat stagiul
militar, a trecut în rându
cadrelor de rezervă”, ori
„militar care face parte din
rândul cadrelor de rezrvă
ale armatei”(DEX). Trebuie
deci să ne întrebăm: mai
are Armata română
rezervişti? Cei care ar mai
putea avea această calitate,
de rezervşti, sunt trecuţi de
mult de vârsta în care ar mai
putea fi mobilizaţi. Şi-atunci
care vor fi rezerviştii ce vor fi
mobilizaţi în caz de război,
ori de introducere a stării de
asediu? Doar ce care s-au
pesionat şi se vor pensiona
din rândul foştilor şi actu-
alilor militari profesionişti.
Fiindcă generaţiile de după
1989, care nu au făcut nici
măcar o oră de armată, nu
pot fi socotiţi rezervişti,
deoarece habar nu au nici
măcar ce înseamnă a sta în
poziţia de „drepţi”!, darmite
să mai ştie să mânuiască
armamentul din dotare, mai
ales că acesa este tot mai
sofisticat.

Iată pentru ce mă
număr şi eu printre cei care
susţin necesitatea reîntro-
ducerii serviciului militar
obligatoriu. Nu neapărat
unul de lungă durată, însă o
perioadă de cel mult o

jumătate de an de armată
nu ar strica niciunui tânăr
din România. În primul rând,
pentru ceea ce spuneam
mai sus: folosirea arma-
mentului, priceperea de a şti
să folosească orice mijloc
de a se apăra şi de a ataca
duşmanul în caz de neoie în
orice situaţie etc. Dar un
stagiu de o jumătate de an
de armată ar fi folositor
tineretului şi în privinţa dis-
ciplinei, obişnunţa de a-şi
ordona viaţa, de a face faţă
unor greutăţi şi de a şti să le
depăşească. Altfel, ce va
face ţara, într-o situaţie
deosebită, cu un tineret total
nepregătit din acest punct
de vedere?

Din întâmplare am
auzit pe cineva afirmând că
„ţara nu ar mai fi capabilă,
din punct de vedere finan-
ciar, să suporte o astfel de
cheltuială”. Sigur, nu mai
este capabilă – chiar dacă
este în joc o problemă de
cea mai mare importanţă
pentru România şi pentru
poporul român! – dacă se
aruncă cu bani în stânga şi
în dreapta, fără niciun folos;
dacă se cheltuiesc milioane
de euro pentru refacerea
unor noi studii de frezabili-
tate pentru şosele şi
autostrăzi, fiindcă cele vechi
au depăşit termenul; dacă
se fură milioane de euro din
banii ţării, adică ai noştri, de
către cei care sunt puşi
acolo nu să le fure, ci să le

chltuiască cu grijă, spre
folosul poporului şi al ţării
etc. etc.

Însă, indiferent de
această chestiune a putinţei
sau a neputineţi financiare,
sunt convins că nu se va în-
tâmpla niciodată ca cineva
să aibă curajul de a prop-
une, în mod oficial, reîntro-
ducerea stagiului militar
obligatoriu, pentru toţi tinerii
care au împlinit vârsta de 20
de ani. Nu suntem noi
plămădiţi dintr-un astfel de
aluat, ci din unul care în-
moaie repede. Suntem prea
asculători faţă de ceea ce
vine dinspre Buxelles. Iar
dacă cumva ni se face şi cu
degetul, ne facem pe noi!
Nu cumva să credeţi că sunt
un admirator al lui Orban
Viktor însă nu poţi să nu fi
de acord cu lecţia de demi-
nitate pe care le-a ţinut-o
mai marilor Europei,
spunându-le pe şleau că
Ungaria nu mai vrea să fie
colonia nimănui, că nu mai
vrea să asculte numai de or-
dinele venite de la alţii,
fiindcă i-a fost deajuns o
jumătate de veac de as-
cultare şi de supunere
oarbă. Aşa le-a spus. Noi
suntem însă copii cuminţi şi
asculători. Şi, mai ales, nu
cumva să supărăm oe
cineva. Aşa am fost, aşa
suntem şi aşa vom rămâne,
din păcate.

●

O fantomă vorbitoare!O fantomă vorbitoare!

Petre
Iosipescu

DDispariţia pădurilor
este un subiect vechi care,
din păcate, a fost plasat de
către politicieni dintr-o mâna
în alta, fără să se găsească
vreo rezolvare, acum
turnând ceva gaz pe foc şi
fostul preşedinte, Traian
Băsescu, care, în ultima pe-
rioada, nu e tema asupra
căreia să nu se pronunţe, fie
în direct pe la vreun post de
televiziune, fie pe site-urile
de socializare. Dar câinii
latră, ursul trece! De ce?
Din animalul politic cel mai
de temut, din omul politic cel
mai puternic nu a rămas
decât o fantomă. O fantomă
vorbitoare. Fizic vocea lui
este la fel de puternică, însă
nu mai este la fel de
convingătoare. Dar merită
să fie luată în seama?

Privind în urmă ne
întrebăm cum de s-a putut
fura atât de mult în condiţiile
în care regimul Băsescu şi-
a făcut un titlu de glorie din
lupta împotriva corupţiei, din
independenţa Justiţiei şi
statul de drept? Cum a putut
pierde statul atâta amar de

bani? Omul care se dădea
cel mai informat cetăţean
din ţară nu a ştiut că se
scoteau sute de milioane de
euro din despăgubiri fraudu-
loase? Nu a ştiut că se taie
pădurile? S-ar părea că în
perioada în care PDL a fost
la guvernare corupţia a fost
în floare. Ce au păzit
instituţiile de forţă, cum au
fost botezate DNA, SRI,

Parchetul General, Poliţia,
DIICOT-ul de către acelaşi
Traian Băsescu?

Acum înţelegem de
ce Vasile Blaga şi alţi colegi
de partid au permis
dispariţia PDL de pe scenă
politică. În urmă cu ceva ani
spuneam că PDL va avea
soarta PNŢCD. Iata ca a

ajuns mai rău. PNŢCD a
rămas o idee frumoasă, pe
când PDL nu va rămâne în
istorie decât că o pată urâtă.

Acest lucru nu
înseamnă că foştii
democraţi-liberali trecuţi la
PNL nu vor putea deveni
oameni politici veritabili.
Regimul de tristă amintire
va purta numele lui Traian
Băsescu, nu al partidului de

guvernare. PDL renaşte din
propria cenuşă, sub sigla
PNL. Experienţă lor
acumulată în timp îi poate fi
folositoare noului PNL, după
cum le place noilor liberali
să-şi prezinte partidul.

Or, mai are loc Tra-
ian Băsescu în noua
construcţie politică? Nu

doar personal, ci şi în cali-
tate de lider al PMP, fostul
preşedinte va fi o piatră de
moară pentru orice
formaţiune căreia i se va
alătura. A ieşit din scenă
fără să lase nici o portiţă de
reîntoarcere. Preşedintele
Iohannis vorbeşte în vi-
itoarea lui carte despre un
blat Ponta-Băsescu. Even-
tual, Ponta s-a folosit de

Băsescu în disputa cu PNL,
dar în nici un caz nu a făcut
şi nu face greşeala de a
ajunge la o înţelegere cu el.

Cum a ajuns Klaus
Iohannis să creadă că între
Ponta şi Băsescu ar fi exis-
tat o înţelegere în timpul
campaniei electorale este
greu de înţeles. Actualul

preşedinte are însă o
gândire neconvenţională,
nedâmboviţeană. Are im-
presia că tot ce ţine de
Bucureşti este rău, nedemn
de încredere. Culmea este
că în parte are dreptate. De
la o zi la alta află că prede-
cesorul său nu a fost nici o
clipă bântuit de remuşcări.
Morala a fost singură pre-
ocupare a fostului
preşedinte Traian Băsescu.

Nici acum nu are
nici cel mai mic regret
văzând că ţară a fost pur şi
simplu devalizată în timpul
mandatelor sale. În total
contrast, dacă Traian
Băsescu se pretindea un
preşedinte-jucător, Klaus Io-
hannis poate trece drept un
preşedinte neîncrezător. În
mod sigur nu ştie nici acum
ce să creadă şi unde să-i în-
cadreze pe cei doi,
deopotrivă el neavând în-
credere nici în Victor Ponta,
nici în Traian Băsescu. Vom
vedea cum vor evolua lu-
crurile.

●
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Guvernatorul recuperatorilorGuvernatorul recuperatorilor

Cezar 
Adonis Mihalache

AAcum asigură și poli-
tica protecționistă pentru
firmele de recuperare! A acelor
societăți care agasează și
timorează (prin kilometri de
înstințări, de toate nuanțele, și
telefoane „cordiale”) datornicii
ajunși la sapă de lemn din
cauza împrumuturilor… Și
chiar dacă, în momentul crizei
francului elvețian, Mugur
Isărescu s-a spălat pe mâini,
lăsând „negocierile” cu dator-
nicii în sarcina băncilor, la ve-
derea noilor inițiative
legislative s-a apucat să
glăsuiască.

Evident, nu care-
cumva protecționist pentru
clienții băncilor, că asta nu a
făcut-o niciodată, ci grijuliu cu
băncile și „supapele” acestora
de recuperare a fluxurilor fi-
nanciare restante. Societățile
de recuperare…

Pentru că, într-adevăr,
o lege care i-ar permite
restanțierului să stingă datoria
la bancă prin restituirea, în
locul banilor, a clădirii pusă
drept garanție, ar scoate din
joc firmele de recuperare și ar
obliga băncile să-și asume
părțile de responsabilitate
dintr-un acord bancă/client în

care, astăzi, doar clientul are
obligații.

Uluitor este însă faptul
că Mugur Isărescu nu l-a trimis
pe consilierul lui matusalemic
să facă treaba studentului
repetent, ci a ieșit chiar el în
față. Ceea ce ridică multe
semne de întrebare despre
obligațiile pe care le are zidi-
torul de beciuri („domnești”
doar din prisma nobleței vin-
urilor proprii!). Ori să fi început
să-i joace feste vârsta? Pentru
că afirmațiile lui recente nu
numai că nu au legătură cu un
guvernator de bancă de…
cișmigiu, dar se apropie de
sectorul leagănelor de la grupa
mică! Căci, ieșirea unui șef de
bancă centrală pentru a
susține public că „dacă ram-
bursarea se va face în
clădiri”(!), acest lucru v-a
omorî din start creditarea vi-
itoare, reprezintă un pas ex-
trem de riscant la final de
carieră. Și orice student se va
putea întreba: ori domn profe-
sor nu cunoaște mecanismul
ori are anumite interese de
protejat?!

Desigur, Mugur
Isărescu stăpânește sistemul
bancar! Mai ales pe cel „trans-
bancar”, circuit în care apar și
firmele legale de recuperări,
cele care aduc parte din da-
toriile nesolvabile înapoi în

conturi. Și o dovedește prin
aserțiunea conform căreia
aplicarea unui proiect legisla-
tiv pe modelul „credit după 
nevoi, rambursări după
disponibilităţi” (este și 
ironic, nea Mugurel!),
„dezechilibrează balanţa între
debitorii actuali şi viitori”. Și
atunci, din ce vor mai trăi
băncile dacă nu vor avea asig-
urate cohortele de debitori pe
care să-i suprataxeze la
fiecare întârziere? Și pe care
să-i plaseze între bănci și
societăți de recuperare până la
stoarcerea ultimului leu?

Apoi, adoptarea unei
asemenea legi ar anula toate
masinațiunile făcute în ultimii
ani pentru simplificarea, în
folosul băncilor, a sistemului
de executare a restanțierilor și
rău-platnicilor.

„Linsărescu” ne mai ia
însă o dată peste picior,
hlizându-se că „banii acordaţi
de bănci sub formă de împru-
mut sunt banii deponenţilor,
care îşi aşteaptă banii înapoi
împreună cu o dobândă, nu
sub formă de ferestre, case,
acoperişuri”. Logică de
bancher, nu?! Aceea în care,
dacă se prefigurează pierderi
de lichidități la orizont, banii
sunt ai deponenților. Numai că
nici un deponent nu a pus
banii la bancă pentru a-i îm-

prumuta pe alții. Asta e treaba
băncii! În fond, creditele (în
sistemul de rezervă
fracționară) se dau pe baza
unor adnotații contabile în con-
turi, mare parte din ceea ce
împrumută instituția financiară
asigurându-se în momentul
acordării creditului practic prin
înscrierea sumei în contul
creditor nou creat.

Și ne mai luminează
guvernatorul cum că „băncile
nu urmăresc acumularea de
proprietăţi imobiliare depuse
garanţie, nu sunt dezvoltatori
imobiliari, nici agenţii imobil-
iare şi nici instituţii de bine-
facere”. Or, în acest caz, de ce
au mai creat băncile sisteme
de garantare pe baza unor
bunuri „pe care nu le
urmăresc”?!.

Prin urmare, datornicii
ar trebui să scoată și în
situațiile limită banii, nu să vină
cu imobilul în spate să-l dea
băncii! Adică, exact ceea ce
propune proiectul de lege prin
„darea în plată a unor bunuri
imobile în vederea stingerii
obligațiilor asumate prin cred-
ite”, fără ca împrumutatul să
mai fie grevat de alte datorii.
Fapt care nu ar mai permite
băncii să se îndrepte împotriva
altor bunuri decât cele puse
drept garanție.

De fapt, Mugur

Isărescu ignoră voit și Direc-
tiva 17/2014 a UE, care
prevede că „băncile nu vor mai
putea urmări clienții cu credite
ipotecare după ce banca a
vândut imobilul aflat în
garanție”. Și apoi, de ce să nu
aibă și banca pierderi dacă a
dat bani unei persoane care a
făcut o investiție greșită? Adică
să împartă riscul! În fond, și
banca a facut o investiție
greșită (chiar înaintea clientu-
lui!) dând bani unei persoane
nepotrivite, iar riscul trebuie
împărțit, nu?

Mai mult, în optica gu-
vernatorului, „băncile ar trebui
să se întoarcă la modelul cla-
sic de business, respectiv
acordarea de credite pe baza
depozitelor atrase”. Păi, de ce
să finanțeze băncile industria
și agricultura? De ce băncile
să fie bănci și să intermedieze
banii în economie?! În gândi-
rea cercetătorului (socialist) de
economie mondială, trezit gu-
vernator de bancă națională în
democrație, ar trebui probabil
eliminate toate instrumentele
moderne! Și da, este vorba de
același Mugur Isărescu, rămas
în fruntea sistemului bancar
chiar dacă în mandatele lui s-
au produs cele mai mari
crahuri bancare!

Iohannis se comportă ca un cetăţean german!Iohannis se comportă ca un cetăţean german!

Ionuț
Țene

DDacă s-ar face o
statistică a plimbărilor, pe
bani publici, a preşedintelui
Klaus Iohannis, în calitate
de oficial al „intereselor ger-
mane”, am fi uimiţi să aflăm
că cea mai des vizitată ţară,
de când a fost ales
preşedintele României, a
fost Germania. Klaus Iohan-
nis a vizitat frecvent Germa-
nia, atât în calitate oficială
cât şi ca persoană privată,
vizitându-şi părinţii la casa
părintească din landul
Bavaria. Ce e foarte ciudat
şi a ieşit în evdenţă pentru
analiştii politici, dar şi pentru
serviciile secrete, că Klaus
Iohannis după ce face o
vizită în altă ţară decât Ger-
mania, la întoarcere nu de
puţine ori trece pe la Berlin.
Jurnaliştii avizaţi  consideră
vizitele lui Iohannis la An-
gela Merkel un fel de
raportări pentru cancelarul
german, pe româneşte: să
dea raportul!

Lucru acesta a în-
ceput să supere pe oficialii
de la Washington, la fel şi
desele numiri de cetăţeni
germani în funcţii de con-
ducere sau de ambasadori.
Vezi cazul Emil Hurezeanu.
Dar cel mai tare i-a supărat
pe români, faptul că nu-
meroasele interviuri ale lui
Klaus Iohannis în limba
germană sunt doar pentru
presa germană. Traian

Băsescu are dreptate când
îl critică pe preşedintele în
funcţie: Președintele Traian
Băsescu a declarat
duminică, într-o intervenție
telefonică în cadrul emisiu-
nii ”Dosar de politician”, de
pe B1 TV că este indamisibil
ca președintele Klaus Io-
hannis să vorbească mai
mult prin presa germană,
decât prin presa din Româ-
nia. Precizarea lui Traian
Băsescu vine în contextul în

care Klaus Iohannis a acor-
dat un interviu televiziunii
publice din Germania ARD,
interviu susținut în limba
germană. ”Este inadmisibil
ca președintele României
să vorbească în Germania,
prin presa germană, mai
mult decât vorbește prin
presa românească. Nu aș
vrea să ajungem la situația
în care, Germania îl are
oricum pe Donald Tusk ca
servitor acolo, președinte al

Consiliului European, să
mai creeze și un președinte
al României, să fie copilul
de mingi al Germaniei.
Vreau să cred ca este doar
o întâmplare faptul că ne
vorbește Iohannis în limba
germană”, a declarat fostul
șef al statului.

Traian Băsescu este
de părere că președintele
greșește pentru că nu își
exprimă mai des punctele
de vedere cu privire la prob-

lemele de actualitate, pre-
cizând că Iohannis
confundă România cu Ger-
mania. ”După părerea mea,
președintele Iohannis
greșește. El se ferește să
semene, într-un fel sau altul,
cu abordările pe care le-am
avut eu. Adică ieșiri
frecvente în care exprimam
puncte de vedere cu privire
la ceea ce se întâmplă în
spațiul politic. Greșește
pentru că România nu e

Germania. Dânsul aici face
confuzia. Acolo lucrurile
sunt așezate, suntem în altă
lume. Punctele de vedere
ale președintelui trebuie ex-
primate de câte ori este
nevoie, pe cât posibil în
limba română. Dacă o să ne
oblige, mă rog, o să învățăm
și limba germană, dacă
devine limbă obligatorie sau
limbă oficială în România.
Dar deocamdată
președintele României

vorbește în limba română,
pentru români. Dacă nu e
jignitor cumva să vorbești
limba română. Eu nu mă sfi-
esc să vorbesc. Îmi place și
cred că un președinte tre-
buie să se adreseze
românilor în limba română”.

Dacă lui Klaus Io-
hannis îi este ruşine să
vorbească în limba română,
a poporului care la ales în
noiembrie 2014, să ne
spună. Iar dacă îi e ruşine

că este preşedintele
României şi nu al Germaniei
e un lucru grav care încalcă
siguranţa naţională. Din
sursele noastre aflăm că
preşedintele Klaus Iohannis
vorbeşte cu Eduard Hellvig,
şeful SRI în limba
germană? Mai mult, Klaus
Iohannis a declarat tot pre-
sei germane, singura care
există pentru el de pe tot
mapamondul, că în ţară e
criticat doar pentru faptul că
e etnic german. Afirmaţia
este foarte gravă şi
periculoasă pentru Româ-
nia. E ca şi cum ar declara
Obama că e criticat de
americani pentru că e
negru. Klaus Iohannis e crit-
icat doar pentru greşelile
sale, nu pentru originea
etnică. În noiembrie 2014
Iohannis s-a mândrit când l-
au votat românii pe Face-
book, iar acum afirmă că
criticile i se datorează orig-
inii entice. O astfel de gafă
arată că preşedintele Klaus
Iohannis nu are o minimă
experienţă politică. Tot mai
mult, gafele impardonabile
ale lui Klaus Iohannis mă
face să mă întreb sincer
dacă preşedintele este
cetăţean german, pentru că
se poartă ca preşedinte al
Germaniei, nu al românilor?
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