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„Când este contrazisă raţiunea,

o stare de spirit poate constitui

un pericol.” 

- N. Titulescu

Informație, opinie și atitudine publicistică

Ocolul silvic IKEA – decorațiuni Ocolul silvic IKEA – decorațiuni 
cu lama fierăstrăului…cu lama fierăstrăului…

Cezar Adonis
Mihalache

OO verigă de legătură
poate că exista de multă
vreme… De când mai erau
păduri prin România, nu
liziere și pâlcuri înverzite!
Probabil, de când ne tăiau
ungurii și austriecii pădurile,
„veriga” era reprezentată de
faptul că se utiliza tehnolo-
gie suedeză! Înalta
tehonologie a ciopărțirii co-
pacilor cu fierăstraie
suedeze. Și așa de bine se

înfigea lama rece a tehnolo-
giei nordice în carnea verde
a lemnului că suedezii au
decis să taie ei direct. Și
dacă ar fi singura legătură
ar fi ce ar fi… Dar nu mare
mirare ar fi să aflăm că în
spatele noului megapropri-
etar de păduri din România
se află și vreun grof ori
husar…

Treaba este că, în
timp ce țara este hăcuită, de
la industrie la terenuri agri-
cole, CSAT doarme… Nu se
întrunește să analizeze
situația supermonopolurilor
pe fracții de colonie. Și chiar
dacă o astfel de tranzacție
(prin catre pădurile țării sunt
transferate fără restricții
între proprietarii colonialiști)
ar trebui discutată în CSAT,
în fapt, oricum ar fi total in-
util în condițiile în care, prin
membrii ei, CSAT a 
devenit un „conciliu” 
al pionilor reprezentanților
neocolonialiștilor, cu un saș
ce bate în cuie scândura
pentru o firmă austriacă, cu
un premier lobbyst în(tr-un)
genunchi (!) prin sfere de
nici nu le mai știm numărul.

Și este ceva ironic în
faptul că pădurile României
ajung în proprietatea și ad-
ministrarea unui grup spe-
cializat în retailul de mobilă
și… decorațiuni. În felul în

care țara noastră devine un
gadget decorativ la gâtul
unui nou exploatator.

Pentru că asta va
face acum IKEA prin super-
monopolul său forestier. Va
tăia ce au lăsat austriecii și
ungurii. Ne-o spune chiar
tranșant, cam în felul în care
se bate țărușul în mijlocul
unui drum de către noul pro-
prietar… Ne-o spune de
parcă, pe masa de șah, sunt
doar ei, regii, iar noi, pionii,
suntem azvârliți din dreptul
nostru de a întreba undeva
pe margine. Căci ei s-au

decis „să investească în
operațiuni forestiere”, iar
această decizie le
„facilitează acesul la materie
primă lemnoasă”.

Or, atâta obrăznicie
n-am întâlnit parcă nici
măcar la ceilalți „mari in-
vestitori” care au vrut să
facă din România raiul afac-
erile lor. Nici la canadienii de
la RMGC, nici la americanii
de la Chevron… Unii au tre-
cut ca prin brânză, alții ne-
au luat însă tot ce au putut.

Acum, împărțeala
pare gata făcută…
Nemțește! Suedezii de la
IKEA o să ne taie pădurile,
prin defrișări la standarde
înalte, austriecii de la
Holzindustrie Schweighofer
or să prelucreze în contin-
uare lemnul, grofii senatoru-
lui labă-de-urs, Tanczos
Barna, o să împuște urșii
pentru trofeele vânătorilor
de pustă, iar pe dealurile
chelite o să vină explotatorii
dintâi, care nu o să mai aibă
oprobiul public că distrug
mediul în exploatarea
resurselor din sol!

36000 de hectare!
Atâta a colectat în patrimo-
niul „operațiunilor sale
forestiere” grupul suedez
IKEA. Și nu de prin țările
prin care este prezentă, ci
doar din România. Păduri

din Prahova, Buzău,
Vrancea, Botoşani şi Bihor,
cât pentru o regie
autonomă! Căci, da, Rom-
silva va deveni istorie în
managemnetul de păduri în
fața Hiperocolului silvic
IKEA!

Desigur, IKEA nu și-
a luat pădurile la licitația
hazardului pe seama unei
firme în insolvență. În spate
transferului se regăsește un
traseu bine gândit, de la
achiziția pădurilor
românești, prin inginerii fi-
nanciare, de către Universi-

tatea Harvard până la
cedarea acestora către
partenerii suedezi ai
Universității, pentru a le
vinde acum, „la picior de
țară”, către IKEA – mobilă și
decorațiuni. Și cât or fi ei de
nordici, suedezii nu puteau
acționa fără cozile noastre
de topor, grupul Greengold
(ce ironie, după „Gold Cor-
poration”, nu?!), care a
primit moștenirea forestieră
de la Universitatea Harvard,
fiind înfiinţat de un suedez
de origine română, ajuns,
pentru meritele sale
forestiere, chiar
preşedintele grupului…

Unde a fost Statul
Român când, după scan-
dalul internațional de
corupție, Universitatea Har-
vard a vrut să se lepede de
toate acele păduri? Unde a
fost Ministerul Mediului, al
Educației, Romsilva,
universitățile Agricole, unde
a fost Statul Român cu
dreptul de preemțiune al
răscumpărării acelor
păduri?

Acum, poate doar
un blestem de Baba Dochia
să ne mai scape… Și un fal-
iment suedez înainte de a fi
tăiat primul copac de către
noul „proprietar”…

●

Și totuși: Și totuși: 
„Ce a mai rămas din oameni...”„Ce a mai rămas din oameni...”

George V.
Grigore

CCâți oare dintre noi
și-au mai făcut timp, trecând
prin Piaţa Universităţii din
București, să privească pen-
tru câteva minute acel fost
zid al plângerii de la
Arhitectură? Acolo unde s-au
aprins lumânările libertății
noastre, acolo unde s-au
plâns rugăciunile pentru cei
morți în numele libertății și
democrației în `89? Era un
zid devenit cenuşiu de la
fumul lumânărilor și care
simboliza într-un fel existenţa
noastră mizeră. Pentru că
am trecut la o nouă etapă a
democrației, zidul a fost
spălat și curățat, iar am-
intirea acelor momente a tre-
cut doar în suflete sau
albume fotografice.

În apropierea acelui

loc, aerul este parcă elec-
trizat şi se mai aude în eter o
ultimă vibrație a cântecul lui
Valeriu Stelian: „Doamne!
Vino Doamne!” Pentru acei
care știu, pe aici mai trec din
când în când sufletele LOR,
ale celor ce au murit
ATUNCI. Se simte prezenţa
lor în pâlpâirea slabă a vre-
unei lumânări aprinse de
către un trecător, în parfumul
florilor ce luptă cu căldura
toropitoare, în strălucirea
ciudată ce îmbracă, precum
un linţoliu, crucea de
marmură albă a martirilor. 

Şi ca un semn Dum-
nezeiesc, iată că în
apropierea acestei cruci
pure, au fost aduse din isto-
ria noastră uitată o mulţime
de alte semne funerare. Sunt
cruci vechi, roase de vreme
şi vremuri, cu slove într-un
alfabet uitat, pomenind nume
neştiute… 

Sufletele lor şi-au dat
mâna peste secole cu su-
fletele eroilor noştri. S-au
ridicat din pământ şi au venit
să ni se-nfăţişeze. Sobre,

încărcate de povara legen-
delor, stau drepte şi privesc
spre crucea albă,
decembristă, făcând
împreună blocadă împotriva
nedreptății și minciunii ac-
tuale.

…Bate tare soarele
și peste crucile albe din Cim-
itirul Eroilor Revoluţiei, peste
sufletele lor pure. Bate
soarele, bate vântul, ninge şi
plouă. Curând, peste ani-
decenii, nu vor mai exista
inscripţii, iar crucile vor de-
veni cenuşii, terne, neiden-
titare, ca şi surorile lor
ridicate din pulberea cărărilor
istorice ce le-au acoperit.

Vino, Doamne, şi
adu-le mai aproape de ochiul
trecătorului, la „Kilometrul 0”
al României, să nu le uităm
prea curând, căci prea mult
ne-am îndepărtat de istorie şi
de adevăraţii ei eroi.

Trecători, români, nu

uitaţi CRUCILE. Albe sau
Cenușii, povara lor ar trebui
să ne doară şi să ne facă să
îngenunchem, de-
scoperindu-ne, într-un pios
respect. Ei au murit pentru
ca noi să trăim! Dacă
ajungeți la Universitate,
opriți-vă pentru o clipă și
păstrați un moment de
reculegere. Îngenuncheaţi şi
aduceţi ca jertfă faptele
voastre bune, Lumina
Adevărului!

Și ascultați-vă sincer
inima. Se aude clar încă: Tic
– Tac… și… „Doamne! Vino,
Doamne! Să vezi ce a mai
rămas din oameni!”… „…ce
a mai rămas…”.

●
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Interesul naţional impune unirea celor capabili să contribuie Interesul naţional impune unirea celor capabili să contribuie 
la apărarea României de azi !la apărarea României de azi !

AAcum este linişte la
Palatul Cotroceni, dar deja se
simte lipsa unor consilieri de
calibru măcar naţional, deşi
provocările pe plan
internaţional impun bărbaţi de
stat, nu simpli cetăţeni
încadraţi, cum a vrut Cel de
Sus, pe un stat de organizare
evident simbolic. Este linişte şi
la Palatul Victoria, unde pre-
mierul interimar a început
prima zi de activitate con-
vocând pe şeful S.R.I. şi pe cel
al poliţiei naţionale, armata
fiind probabil un simplu instru-
ment de comunicare cu aliaţii,
pe timpul exerciţiilor N.A.T.O.,
în curs de derulare. De atâta
linişte şi pace, români de bună
credinţă au găsit un loc, un
timp şi o tribună de liberă ex-
primare a unor opinii, deloc
convertibile, privind istoria
nemăsluită a României,
prezentul ascuns de oficialii
momentului şi viitorul cu sem-
nele sale de întrebare privind
arena geopolitică europeană.
Cum cele petrecute în acest
context sunt de interes general
am formulat câteva întrebări la
care distinsul conaţional Ion
Măldărescu, un jurnalist cu un
bisturiu ce taie în carne vie re-
alitatea în care trăim, un român
căruia îi pasă de/îl doare
România, a răspuns cu o
francheţe memorabilă.

*

- La mijlocul lunii iunie
aţi fost unul dintre iniţiatorii
unei reuniuni aparte, care a
avut loc în judeţul Vâlcea. Ne
puteţi oferi detalii privind struc-
turile implicate, scopul întâlnirii
şi participanţii la acţiunea
respectivă?

- Înainte de a intra în
fluviul răspunsului, doresc să
punctez câteva aspecte rele-
vante, care ţin de istoricul
apropiat al seriei Sesiunilor de
Comunicări Ştiinţifice: debutul
s-a produs în luna mai, 2012,
la Râmnicu-Vâlcea, prima
ediţie fiind iniţiată şi organizată
de Societatea Culturală ART-
EMIS, sub un generic sugestiv:
„Basarabia 200". Se împlineau
atunci două veacuri de la
primul rapt teritorial rusesc
asupra pământului românesc.
Câteva dintre personalităţile
marcante pe care le-aţi întâlnit
la sesiunea din acest an ne-au
onorat cu prezenţa domniilor
lor încă de la prima ediţie din
2012. A urmat o pauză de un
an, motivele financiare nefiind
străine cauzei. La ediţia din
2014, Academia Oamenilor de
Ştiinţă din România
(A.O.Ş.R.), prin Preşedintele
ei, General (r.) Prof. univ. dr.
cardiochirurg Vasile Cândea,
primind argumente irefutabile
că activitatea noastră merită să
se desfăşoare sub egida aces-
tei înalte instituţii ştiinţifice, a
acordat girul desfăşurării
lucrărilor ediţiei 2014, a celei
din acest an şi, probabil a celor
viitoare, sub egida A.O.Ş.R.
Prundeni În zilele de 20-22
iunie 2014, Primăria comunei
Prundeni - marcată cu roşu, pe

harta de mai sus - a oferit tot
sprijinul logistic de care dis-
punea, primarul Ion Horăscu
fiind una dintre florile rare cu
care, totuşi, se face primăvară
în această ţară. ION H.= Pe de
altă parte, în lumea ostilă în
care trăim, percepţia este totul.
Amintind cunoscuta zicere a lui
Victor Eftimiu: „sunt modest,
dar vreau să se ştie!”, apreciez
că în zilele noastre prea multă
modestie şi bun-simţ te
transformă în file de arhivă, te
îngroapă într-un nedrept anon-
imat, permiţând veleitarilor să
se lustruiască pe sine în lu-
mina reflectoarelor. Întâmp-
inate cu scepticism, ba chiar
cu invidie şi ostilitate, fără
niciun sprijin al vreuneia dintre
oficialităţile politice locale sau
instituţiile de cultură ale
judeţului Vâlcea (ştiţi şi
dumneavoastră că acel Meşter
Manole contemporan, ocupant
al unui fotoliu de conducere, e
dispus să-şi îngroape fondurile
şi timpul în acţiuni ce ţin de
imaginea lor, nu în varul şi pia-
tra culturii şi a ştiinţei), mi-am
asumat rolul unui Don Quijote
în lupta cu morile de vânt. Dar,
discret, cu perseverenţă şi cu
trudă, am reuşit. La a doua
ediţie, mi-a sărit în ajutor
temerarul primar al comunei
Prundeni, Ion Horăscu, şi dân-
sul, într-un anume chip, un fel
de nebun frumos al unor vre-
muri alienate. Am găsit ecou la
Asociaţia Cadrelor Militare în
Rezervă şi în Retragere S.R.I.
- Sucursala Vâlcea, care, prin
domnul colonel (r) Grigore
Predişor, s-a raliat demersului.
Pentru recenta ediţie a Sesiunii
de Comunicări şi Dezbateri
Ştiinţifice am făcut apel la o
paletă largă de specialişti: is-
torici, oameni de ştiinţă, militari
activi şi rezervişti, oameni ai
tranşeelor războiului invizibil,
formatori de opinie etc.
Recunoştinţă şi mulţumiri
adresăm A.O.Ş.R. pentru în-
crederea acordată. Mulţumesc
garnizoanei M.Ap.N. Râmnicu-
Vâlcea, Inspectoratului
Judeţean de Jandarmi şi Ser-
viciului Judeţean al Arhivelor
Naţionale Vâlcea, pentru că
ne-au onorat cu prezenţa, pre-
cum şi Prefectului de Vâlcea,
Dumitru Nicu Cornoiu, nelipsit
la ultimele două ediţii.
Personalităţi destul de dificil de
adunat au răspuns chemării şi
am convingerea că niciunul
dintre domniile lor nu regretă
timpul sacrificat pe altarul re-
spectului faţă de adevăr şi al
interesului naţional. Toate
ecourile de după eveniment
confirmă că dezideratul nostru
a fost împlinit, dar dacă este
sau nu aşa, numai
dumneavoastră, participanţii şi
auditoriul, aveţi ultimul cuvânt.
Reamintesc celor care au fost
prezenţi, dar şi celor care află,
poate, acum de manifestare,
că, în cuvântul de deschidere
am menţionat: „Pentru exclud-
erea oricăror incertitudini,
doresc să precizez că în cadrul
sesiunii ştiinţifice care
debutează astăzi - ca şi în cele
precedente - nu există restricţii
de exprimare [...], singura lim-

itare fiind impusă de nepri-
etenul nostru, al tuturor, Tim-
pul. Politicul a fost declarat
«Persona non grata». Unica
politică admisă şi promovată
este cea a Neamului Româ-
nesc!”. Şi aşa a fost!

- Pe ce fel de impact la
opinia publică aţi contat atunci
când aţi organizat recenta se-
siune de comunicări ştiinţifice?

- Fiind ultima piesă a
efectului de Domino declanşat
în Europa anului 1989, decem-
briada românească a avut mul-
tiple urmări nefaste asupra
întregii populaţii, aruncând-o în
haos, derută şi manipulare în
formă continuată a sfertului de
veac, efectele demolatoare
răsfrângându-se în mod cu
totul special asupra educaţiei
tinerei generaţii. Nu
întâmplător! Prin similitudine,
adresându-se adversarilor săi,
după ce a ajuns cancelar al
Germaniei, Hitler afirma:
„puteţi fi împotriva concepţiilor
mele, voi puteţi proceda
oricum credeţi, dar copiii voştri
îmi aparţin încă de pe acum!”.
Tot astfel, cârmuitorii
postdecembrişti, împreună cu
cea mai mare parte din mass-
media, au contribuit din plin la
manipularea cetăţenilor Ţării şi
la îndobitocirea lor, sedându-le
IQ-ul, pe care l-au adus la
nivelul celui al unei salaman-
dre. Milioane de oameni au
părăsit Ţara, şi nu de plăcere
sau din simplă curiozitate faţă
de lumea occidentală, ori din
spirit aventurier, ci pentru că în
România nu-şi mai pot asigura
supravieţuirea. Oamenii sunt
dezorientaţi, caută răspunsuri
la cauzele generatoare ale
situaţiei dezastruoase în care
a fost adusă Ţara de aşa-zisa
clasă politică. Ei caută repere.
Multitudinea aceasta de as-
pecte, coroborate cu o atenţie
mărită asupra siguranţei
naţionale şi statale în aceste
vremuri tulburi, în care războiul
bate la poarta Europei şi a
României, au constituit lait mo-
tivele acestei ediţii. Am scon-
tat, nu atât pe impactul la
public, cât pe efectul unor ved-
eri, măsuri şi soluţii propuse de
fiecare participant. Sătui până
peste limite de minciunile şi
hoţiile politicianiste ale ba-
ronilor, mogulilor şi ale găştilor
de Putere păgubitoare Ţării,
cei prezenţi la lucrări au avut
prilejul să ia contact şi să-i as-
culte pe istorici, pe trăitorii şi
chiar pe câţiva dintre făuritorii
de Istorie contemporană.

- Meritaţi o bilă albă
pentru că, la reuniunea din
Prundeni au participat şi
reprezentanţi activi şi în
rezervă ai armatei şi serviciilor
speciale. Nu credeţi că a venit
timpul ca meciul, vorba vine,
între cluburile, nu cele sportive,
„Steaua” şi „Dinamo”, nefericit
declanşat în decembrie 1989,
să fie încheiat şi ca urmare a
faptului că interesul naţional
impune o coagulare a celor ca-
pabili să contribuie la apărarea
României de azi, în faţa impre-
vizibilului răsăritean?

- „Bila albă" vi se cu-
vine dumneavoastră, tuturor

celor care aţi răspuns invitaţiei,
ridicând un colţ al vălului ce
acoperă accesul cetăţenilor la
adevăr, oferindu-le, în acelaşi
timp, explicaţii pe care le
căutau şi le aşteptau, fără
speranţă, de multă vreme.
Având ca rampă de lansare
vechiul, bine-cunoscutul şi per-
manent actualul adagiu „Divide
et impera!”, trezind „cârtiţele”
aflate în adormire şi folosindu-
se de trădarea nemernicilor
autohtoni, inamicii de ieri, de
azi şi dintotdeauna ai
României, la sfârşitul lui '89 au
pus în practică un scenariu
machiavelic. Dacă explozia
vizibilă a fost declanşată în
zilele lui decembrie 1989,
mecanismele cu explozie
întârziată, pregătite minuţios
dinainte şi plantate cu inge-
niozitate în întreg ansamblul
societăţii româneşti, au fost şi
mai sunt încă detonate peri-
odic, adică, „la momentul
potrivit”. Iar sechelele sunt cat-
astrofale. Apelând la titlul fil-
mului lui Giussepe di Santis,
lansat în 1951, se poate spune
că în România încă „Nu-i pace
sub măslini!" şi nu va fi încă
multă vreme. După trecerea a
mai bine de un sfert de veac,
operaţiunea de distrugere
naţională şi starea psihică a
poporului român se manifestă
precum „Mustul care fierbe”. Şi
va tot fierbe. Alimentate abun-
dent şi periodic cu noi „bombe
mediatice" de către regizorii
reciclaţi ai spectacolului din
1989, orgoliile rănite, extrem
de periculoase siguranţei
naţionale, împiedică cica-
trizarea rănilor şi, extrem de
grav, aşa cum aţi menţionat,
împiedică şi „coagularea celor
capabili să contribuie la
apărarea României de azi”.
Suntem, se pare, tributari
ambiţiilor politice şi nu ne
putem ridica la statutul celor
care au înfăptuit România
Mare. Tropăim cu bocancii,
plini de mizerie, peste eroii-
martiri ai Neamului: Decebal,
Burebista, Ştefan cel Mare,
Mihai Viteazul, plăieşii
apărători ai Cetăţii Neamţului
din 1686 - de care nici nu se
mai vorbeşte la şcoală -,
Mareşalul Ion Antonescu şi
primul Preşedinte al României
(preşedinte-dictator, dar pa-
triot, nu asemenea instru-
mentelor servile ale intereselor
străine - mă refer la toţi cei
patru care i-au urmat în post-
decembrism). Conştient că
pentru aceste ultime propoziţii
voi avea multiple trimiteri la
„origini”, îmi asum riscul! Da,
acum, când zgomotul armelor
se aude din ce în ce mai
pronunţat, a sosit vremea ca
„Steaua" şi „Dinamo” - în rân-
dul cărora există valori, există
patrioţi, există specialişti de
mare clasă -, să-şi dea mâna,
să arunce trădătorii peste bord
şi să marşeze din nou,
împreună, sub Tricolor. Va fi
extrem de greu, pentru că -
parcă ne-am fi întors în anii
'40-'50 -, aproape toţi oamenii
cu puteri decizionale din ţara
asta sunt alogeni. Recent-
încheiata sesiune de

comunicări s-a dorit a fi o
chemare la raţiune şi, la reîn-
vierea sentimentului patriotic al
tuturor românilor, un semnal de
adunare sub Drapel, un altfel
de „Deşteaptă-te, române!", de
la vârf în jos. Nu întâmplător
tema generală a purtat gener-
icul ŞTIINŢA, ISTORIA, AR-
MATA şi SERVICIILE
SPECIALE ÎN APĂRAREA
ROMÂNIEI. STIINTA

- Cu ocazia sesiunii de
comunicări ştiinţifice aţi dis-
tribuit şi volumul cu intervenţiile
invitaţilor de la ediţia anterioară
a sesiunii, din anul 2014.
Credeţi că asemenea culegeri
de texte, extrem de bine docu-
mentate, au relevanţă pentru
viitor?

- Cu certitudine, acest
volum-document va intra şi în
circuitul Bibliotecii Naţionale a
României, ca document de
patrimoniu naţional şi îşi va
dovedi, în timp, utilitatea.
Generaţiile viitoare de istorici şi
cercetători vor face apel la
declaraţiile celebrilor istorici,
academicieni şi universitari
care susţin cu reprezentativi-
tate paginile cărţii. Reuşita
dezideratului pe care mi l-am
propus, este dată tocmai de
înalta prestaţie a
personalităţilor care au avut
bunăvoinţa prezentării temelor
şi, sine die, care au justificat
girul Academiei Oamenilor de
Ştiinţă din România, sub aus-
piciile căreia s-au desfăşurat
lucrările ediţiilor din anii 2014 şi
2015. Prestigiul ştiinţific al în-
tâlnirii de anul acesta s-a situat
la un nivel ce ne onorează,
deci se poate spune că „mau-
rul şi-a făcut datoria!”. În volu-
mul respectiv, pot fi
descoperite multe răspunsuri
nedate public până acum unor
repetate întrebări istorice şi
rămân cu convingerea că, ele-
mentele de noutate şi de
adevăr vor avea impactul
scontat asupra cititorilor.

- Sunteţi optimist sau
pesimist în legătură cu haosul
instituţional în care se află
România de azi?

- Nu sunt pesimist.
Optimist, nici atât! Încerc să fiu
realist. Haosul instituţional -
cum l-aţi enunţat
dumneavoastră - este unul din-
tre subscenariile aceleiaşi
operaţii chirurgicale decem-
briste, excelent asistat şi in-
strumentat, apoi corelat
programatic degringoladei
politice, astfel ca România să
fie pradă sigură a unui jaf fără
scrupule din afară şi din inte-
rior, iar Trădărea Naţională să
fie instituită ca politică de stat.

Strigătul lui Radu Gyr
- „Ridică-te, Gheorghe! Ridică-
te, Ioane!” - este inevitabil, ac-
tual şi imperativ, altfel riscăm
să pierim ca neam!”.

(A consemnat Ion Petrescu)

●



4 Tichia de politician

Ruinătoarele paradoxuri ale României postdecembriste!Ruinătoarele paradoxuri ale României postdecembriste!

George
Petrovai

FFiecare ţară şi popor
caută prin toate mijloacele ce-i
stau la îndemână (mai subtile
sau mai directe, mai timide sau
mai îndrăzneţe) să-şi asigure
prosperitatea internă şi să se
afirme pe scena internaţională.
De altminteri, acesta şi este
rostul politicii: componenta
internă să facă ţara să fie
mândră de grosul cetăţenilor
ei, iar componenta externă să-
i facă pe toţi cetăţenii să fie
mândri de ţara lor!

Fireşte că la aseme-
nea rezultate nu se poate
ajunge în zilele noastre decât
printr-un veritabil şi neîntrerupt
exerciţiu democratic, ceea ce
înseamnă conţinut în primul
rând (cârmuitori competenţi şi
oneşti, cadru legal corect şi
stimulativ, respect faţă de
Dumnezeu, semeni şi legi) şi
abia la urmă mai înseamnă
formă sau coajă democratică.
Ei bine, nu acesta este cazul
României postdecembriste,
care – aşa cum prea bine se
ştie – într-un sfert de secol (25
de ani de învârtită ciocoiască)
a zămislit şi dezvoltat o lungă
serie de incredibile paradoxuri.

În primul rând
înfricoşătorul paradox dintre
imaginea României de ieri şi
cea de azi: România de ieri
avea o populaţie de peste 22
milioane, era fără datorii
(dimpotrivă, avea de încasat
creanţe de miliarde) şi un spor
natural pozitiv (numărul nou-
născuţilor îl depăşea copios pe
al decedaţilor), pe când azi, cu
atâtea calculatoare şi atâta
preocupare pentru felurite
înregistrări banale, nici dracu
nu mai ştie câţi români trăiesc
în ţară şi câţi înafara graniţelor
ei (pesemne că nici nu se
doreşte asta, după cum – din

motive înfrăţite – nu se doreşte
introducerea votului elec-
tronic), dar numărul mare al
avorturilor, mai exact al
crimelor intrauterine admise de
lege (Iată un alt sinistru para-
dox: Legea pedepseşte cu as-
prime uciderea întâmplătoare
sau din disperare a pruncului
de-abia venit pe lume, însă
îngăduie omorârea cu sânge
rece, altel spus premeditat, a
milioane şi milioane de vieţi ne-
dorite de părinţii ocazionali!),
numărul mare al avorturilor,
prin urmare, obligă necalifi-
catele noastre autorităţi să
recunoască sporul natural neg-
ativ, cu care de ani buni (mai
exact de la punerea României
pe butuci, inclusiv prin legifer-
area dreptului de întrerupere a
sarcinii) se confruntă soci-
etatea românească.

România de ieri (aşa o
vedeam şi aşa ni se spunea la
şcoală) o ştiam frumoasă şi
bogată cu întinsele ei păduri şi
livezi, cu câmpiile înveselite de
holde, cu inestimabilele bogăţii
ale subsolului (petrol, sare,
cărbuni şi mine în Apuseni din
vremea dacilor şi romanilor),
cu ape nepoluate, mii de între-
prinderi (e drept, nu toate
foarte rentabile), sute de vase
maritime şi fluviale şi alte sute
de trenuri pentru călători şi
transportul mărfurilor, pe când
România de azi este nu numai
groaznic sluţită prin hiperpolu-
are, decimarea pădurilor şi
lăsarea în paragină a tuturor
acelor mănoase câmpii care în
perioada interbelică hrăneau
zeci de milioane de europeni,
ci este realmente stoarsă până
la sânge de întortocheatele
reţele ale tâlharilor externi şi in-
terni (parlamentari, miniştri,
preşedinţi de consilii judeţene,
consilieri şi primari), încât stai
şi te întrebi cum de-i mai rabdă
pământul batjocorit şi înstrăinat
pe aceşti borfaşi şi le îngăduie

să-şi plănuiască dublarea, ba
poate chiar triplarea lefurilor şi
să-şi rostuiască pensii spe-
ciale, când e fapt arhicunoscut
(doar nu de florile mărului
România este situată de statis-
tici la coada ţărilor din Uniunea
Europeană) că mai multe mil-
ioane de români sunt obligaţi
de aceşti netrebnici să-şi ducă
zilele cu venituri lunare de
patru-cinci sute de lei.

În sfârşit, marea
discrepanţă dintre gloriosul tre-
cut multimilenar al înaintaşilor
noştri, statornicii locuitori ai
acestor meleaguri, cei care –
în lumina noilor documente şi
descoperiri arheologice – i-au
precedat şi influenţat pe mulţi
alţii (inclusiv pe greci) şi viitorul
incert al României de azi din
pricina jafurilor, trădărilor şi
cedărilor succesive de su-
veranitate, încât devine tot mai
evident că Eminescu a scris
versul concluziv Eu îmi apăr
sărăcia şi nevoile şi neamul
pentru altfel de apărători ai
gliei strămoşeşti şi, mai ales,
pentru altfel de cârmuitori. Al
doilea mare paradox vizează
spiritul acestei naţii: În Româ-
nia postdecembristă, datorită
universităţilor particulare
apărute ca ciupercile după
ploaie (sunt peste 100), se
înregistrează cel mai mare
număr de absolvenţi din Uni-
unea Europeană (UE), în-
deosebi la facultăţile cu profil
economic şi juridic, dar –
atenţie – nici una din
universităţile româneşti nu se
situează între primele 500 ale
lumii!

Atunci, e de mirare că
mulţi dintre dascălii
contrafăcuţi de aceste srl-uri
ce-şi spun universităţi nu-şi
cunosc nici măcar manualele
(la examene de titularizare fie
sunt prinşi copiind, fie sunt
notaţi de la 1 la 4), respectiv că
se exprimă rudimentar şi comit

în scris impardonabile erori
gramaticale?

Iată de ce pe ansam-
blu şcoala românească este în
cădere, deşi în parte încă îşi
mai poate salva obrazul cu ele-
vii eminenţi de la olimpiadele
internaţionale (dar noi ştim cu
toţii că excepţiile întăresc reg-
ula) şi deşi (sic!), în urma ma-
sivului exod de medici români
în Occident, mai în glumă, mai
în serios se spune că la ora
asta în ţară sunt mai mulţi doc-
tori decât medici... Dar cum
majoritatea diplomelor şi ti-
tlurilor universitare postdecem-
briste au o provenienţă mai
mult decât dubioasă (licenţe şi
teze copiate, titluri cumpărate),
rezultatele finale se vădesc în
starea de spirit generală a
naţiunii (aroganţă, impostură,
minciună, hoţie, incultură), în
starea deplorabilă a economiei
şi, nu în ultimul rând, în dezas-
truoasele procente de promov-
abilitate ale elevilor la simulări,
examene de capacitate şi ba-
calaureat.

În atari condiţii precare
pentru societatea românească
profund manelizată, mai are
cineva nas să se mire că peste
30 la sută dintre concetăţenii
noştri sunt deja analfabeţi şi că
circa 50 la sută dintre ei, con-
form unui sondaj efectuat de
UE, cred cu tărie că Soarele se
roteşte în jurul Pământului?!...

N.B.Într-un filmuleţ pe
Youtube, dat mi-a fost să văd
şi să aud cum vreo zece per-
soane la rând n-au ştiut că ţara
în care trăiesc se numeşte
România. În schimb ştiau de la
tembelizor (tot e bun şi ăsta la
ceva) cum se numeşte capitala
României şi că în Europa
există ţări precum Franţa, Italia
şi Spania. Cel de-al treilea
mare paradox postdecembrist
vizează morala şi credinţa. Ast-
fel, deşi este cunoscut faptul
că numărul româncelor care se

prostituează (intern şi la ex-
port) este în topul ţărilor din UE
şi peste cel al rusoaicelor şi
ucrainencelor, totuşi, Biserica
Ortodoxă Română (BOR) s-a
opus la legiferarea prostituţiei,
ceea ce în ultima instanţă se
cheamă un mult mai riguros
control medical al acestei în-
deletnici de-o vârstă cu
omenirea.

În schimb, face tot ce-
i stă în puteri (a se citi jocuri
politice) pentru înlesnirea
ridicării de noi lăcaşuri de cult,
precum uriaşa Catedrală a
Mântuirii Neamului (numărul
lăcaşurilor de cult din România
este de aproximativ cinci ori
mai mare decât numărul
şcolilor şi spitalelor la un loc),
deşi este vădit că în acest chip
românii devin din ce în ce mai
bisericoşi, nicidecum mai
credincioşi! Dar n-am ştire ca
BOR să fi protestat din toate
puterile la manifestaţiile osten-
tative ale homosexualilor şi
lesbienelor, după cum mai nou
nu protestează vehement îm-
potriva protocolului politic, care
prevede ca în schimbul unei
biserici ortodoxe construite în
Istambul, unde încă nu se
cunoaşte locul viitorului edifi-
ciu, în Bucureşti să se
construiască cea mai mare
moscheie din Europa şi,
totodată, să se deschidă cea
mai mare universitate
musulmană din Europa.

Pe bună dreptate se
spune că omul îşi sparge casa
atunci când n-are ce face.
Dacă până în prezent n-am
avut probleme cu musulmanii
şi fanatismul lor colţos, cu
siguranţă că vor fi destule după
ce respectiva universitate va
intra în pită.

●

Când nu simți românește...Când nu simți românește...

Ionuț
Țene

CCâteodată stau şi
mă întreb cât de naivi şi
idealişti pot fi unii tineri
basarabeni să creadă că
sasul lutheran Klaus Iohan-
nis simte ceva româneşte
pentru a urgenta procesul
de unificare a României cu
Republica Moldova. Am ad-
mirat şi susţinut încercarea
tinerilor basarabeni de a or-
ganiza o mare adunare
naţională la Chişinău la în-
ceputul lui iulie, în care se
cerea unirea Basarabiei cu
Patria Mamă. M-au
emoţionat miile de tineri cu
steaguri tricolore şi feţele
vopsite în roşu, galben şi al-
bastru. Am urmărit cu
emoţie Marşul lui Ştefan cel
Mare prin satele Moldovei
cu bătrâni care îi primeau cu
pâine şi sare, precum şi cu
lacrimi în ochii pe tinerii
basarabeni care militau
pentru unire.

Am citit cu nostal-
gie scrisoarea tineri-
lor basarabeni către
preşedintele Klaus Iohannis
în care îi cereau ca la un
Dominus peste iobagi ur-
gentarea măsurilor de re-

unificare dintre Republica
Moldova şi România. 

Mi-am zis în sinea
mea cât de curaţi sunt
aceşti tineri în cugetele şi
simţirea lor pentru România
şi cât de hârşit în rele politi-
cianiste poate fi sasul Klaus
Iohannis, care nu a ştiut

cum să primească gestul
celor care vor unirea cu
Ţara. 

Aşa cum am bănuit
Klaus Iohannis a preferat să
plece din Bucureşti pentru a
nu participa la finalizarea de

la Palatul Cotroceni a
Marşului pentru Unire a
tinerilor basarabeni organi-
zat de Platforma Unionistă
Acţiunea 2012. Klaus Io-
hannis le-a trimis un
răspuns tinerilor basarabeni
de un cinism îngrozitor.
Preşedintele Facebook

România nu vorbeşte în
răspunsul lui niciodată de
Unirea cu Ţara, nu foloseşte
niciodată această expresie
în întâlnirile publice cu
preşedintele Timofti de la
Chişinău sau recent de la
Suceava. 

Iohannis le-a scris
tinerilor basarabeni despre
unirea Moldovei cu ţările eu-
ropene în Uniunea
Europeană, nu despre
unirea cu România şi doar
despre o comuniune cu
moldovenii, nu de spre o
unire.

Prin discursul său
antiunionist Klaus Iohannis
se poartă ca o marionetă a
marilor puteri şi în special
ca un instrument politic al
Germaniei, care flirtează cu
Rusia, şi deci e împotriva
unirii Republicii Moldova cu
România. Deşi Klaus Iohan-
nis putea să-şi amâne ple-
carea din ţară spre seară şi
să se întâlnească cu tinerii
basarabeni la Palatul
Cotroceni, a preferat să dea

bir cu fugiţii ca un laş în
străinătate să nu-şi supere
stăpânii nemţi care-i ţin
casa părintească în landul
Bavaria. 

Şi ruşii, paradoxal,
prin vocea vicepreşedintelui
Dumei de stat sau a vi-
cepremierului fac declaraţii
că sunt de acord cu unirea
Republicii Moldova cu
România, dar fără Transnis-
tria, doar preşedintele Klaus
Iohannis, parcă ar fi
funcţionar german al Berlin-
ului ataşat la Bucureşti, fuge
de răspundere şi nu vrea
unirea românilor. Ruşine
Klaus Iohannis, căci nu te
doare de dorinţa de unire a
tinerilor basarabeni cu ţara
mamă!

●



Ghimpele Națiunii

Cu un picior în groapă și unul în ceardaș?Cu un picior în groapă și unul în ceardaș?

Cezar 
Adonis Mihalache

CCând, în urmă cu
mai bine de un an, Victor
Ponta se angaja în fața
UDMR-ului să creeze în
cadrul televiziunii publice un
post cu emisie non-stop în
limba maghiară, nimeni nu
se gândea că planurile sale
vor fi date peste cap de
noua miliție fiscală! Pentru
că strecurarea unui canal cu
emisie non-stop în limba
maghiară, ca post nou-
înființat, sau, cel mai proba-
bil, prin „conversia” și
cumularea în limba iepelor
de pustă a unor pachete din
programele stațiilor locale
ale Televiziunii Române,
TVR Cluj și TVR Târgu
Mureș, părea o treabă rela-
tiv ușor de realizat la umbra
unui mastodont cu șapte
posturi!

Acum însă, în urma
blocării conturilor TVR de
către ANAF, televiziunea
publică trebuie să-ți
restrângă masiv cheltuielile.
A anunțat deja că renunță la
TVR News, dar povara
celorlalte canale (TVR 1,
TVR 2, TVR 3, TVR
Internaţional, TVR Moldova
şi TVR HD) va trebui cărată
între propririle ANAF-ului și

încasările bugetare. Și,
aparent, nu ar mai avea de
unde să investească într-un
canal pre limba de iută
dorită de bacsi Ponta. Dar
numai aparent, pentru că
șocul financiar pe care îl
aplică acum miliția fiscului
TVR-ului ar putea conduce
exact la îndeplinirea
punctelor din memorandu-

mul guvernanților de pustă.
De aceea, chiar

dacă pozează în apărător al
intereselor societății civile,
instigarea venită dinspre
Valentin Juncan, care le
cere public românilor să nu
mai achite abonamentul TV,
nu este nicidecum corectă.
În primul rând, pentru că
vine din partea unui mem-
bru CNA care ar trebui să fie
echidistant față de toate
televiziunile. Apoi, Valentin

Jucan nu este la prima
„abatere”. Cu doar câteva
luni în urmă a promovat un
proiect de subvenționare a
televiziunilor private pe
seama colectării de către
CNA a cinci procente din
câștigurile „cabliștilor”. Sub
motivația puerilă că, fără
posturile tv, cabliștii nu ar
avea obiectul muncii. Deși,

reciproca este la fel valabilă,
pentru că oare ce ar face o
televiziune cu pachetul său
de emisii dacă nu ar avea
cum să ajungă la telespec-
tatori, nu?!

Or, proiectul de
jecmănire al cabliștilor
capătă acum o altă dimensi-
une, mai ales dacă îl
corelăm cu ultima inițiativă
lansată de membrul CNA,
boicotarea televiziunii pub-
lice. Pe care o aplică și ma-

nipulator, susținând că banii
din abonamentele TV se
duc pe achiziții de mașini!
Chiar dacă este evident că,
în situația unei propriri
ANAF, toți banii care intră în
conturile televiziunii publice
se vor duce automat în
acoperirea datoriilor la
buget.

Astfel, deși TVR
este la propriu cu un picior
în groapă (sau poate tocmai
de aceea!), Valentin Jucan
cere societății să refuze să
mai plătească abonamentul
TV. Solicitarea lui a fost
făcută în cadrul unui protest
în fața studioului teritorial
din Cluj-Napoca, iar scopul
real al acțiunii nu este greu
de deslușit dacă ținem cont
de restul „solicitărilor”,
printre care, strecurată, și
asigurarea de către conduc-
erea TVR a „independenței
studiurilor teritoriale”.

Și nu pare, mai ales
că vorbind de un membru
CNA care are habar, ca în-
treg Consiliu de altfel, de
dorințele UDMR de a i se
asigura un post public ex-
clusiv în limba maghiară, că
ne aflăm în fața unei ne-
fericite poziționări a lui
Valentin Jucan! Pentru că o
independență a studiourilor
teritoriale nu s-ar reflecta
doar la nivel „editorial” (ca

structură și limbă de
emisie), ci și la formele de
finanțare, în lipsa încasărilor
din abonamentul public, stu-
diorile teritoriale putând
reclama transformarea în
posturi comerciale. Mai ales
că s-ar putea să aibă și
omul potrivit în CNA, nu?!

De aceea, proprirea,
chiar și la nivel de exemplu
public, a conturilor TVR de
către ANAF poate deveni o
măsură batută în dunga
posturilor locale. Primele
sacrificate și reconvertite în
spritul angajamentelor lui
Ponta față de maghiarimea
politică.

Și chiar dacă nu mai
este de multă vreme o tele-
viziune la sufletul nostru,
dar asta strict din cauza
calității producțiilor editori-
ale, TVR, ca televiziune
publică, nu ar trebui totuși
lasată la îndemâna
„judecățiilor” de sub cozorul
noii miliții economice…

●

Pușlamaua adventistăPușlamaua adventistă

Ion 
Coja

LLa Antena 3, la Sin-
teza zilei, s-a pus în discuție
subiectul cel mai fierbinte,
probabil: vestea că la
București se va construi o
moschee, anunț pe care l-am
comentat și eu. L-am comentat
cu teama că într-adevăr ne-
mernicii care ne conduc de 25
de ani nu s-ar da în lături nici
de la o asemenea ticăloșie, nu
ar fi cea mai mare. Ci doar cea
mai urîtă!

De la apariția
anunțului, în urmă cu câteva
zile, precizările cu care au
venit ba Ponta – care a semnat
înțelegerea cu turcii, ba alții, 
se contrazic și sporesc îngrijo-
rarea noastră. 

Așa se face că am
urmărit la Antena 3 cu interes
dezbaterile, călcându-mi oare-
cum pe inimă… Voi discuta
însă separat despre geamia cu
care ne pricopsește Ponta, iar
în rândurile de față voi co-
menta potlogăria nerușinată la
care s-a pretat numitul Mihai
Gâdea la emisiunea cu pricina.
Chipurile, haimanaua, ca să
facă emisiunea mai atractivă a
lansat în eter pentru telespec-
tatorii săi patru întrebări, con-
siderate de moderator a fi
interesante și incitante. Spre
mirarea mea, una dintre
întrebări privea Catedrala
Mântuirii Neamului, subiect
care nu mai este „la zi” de
câțiva ani buni. Telespectatorii,
tam-nesam, erau însă întrebați

dacă sunt de acord ca impre-
sionanta construcție să se facă
„cu bani de la buget”!

Pe parcursul emisiunii,
când încă se mai „vota”, câțiva
trăncălăi și trăncălaie au reluat
obiecția joasă, penibilă, că „cu
atâția bani ce de școli și spitale
s-ar putea face?!” Părea că
acest protest la care s-au
adunat mai an toți neica nimeni
din mass media românească
și-a pierdut orice justificare,
orice actualitate, odată cu în-
ceperea și avansarea lucrărilor
la Catedrală. Merg bine
lucrările. O adevărată
încântare să vezi, de la o lună
la alta, cum silueta
majestuoasă se decupează tot
mai semeață pe cerul Capi-
talei… Ce mai e de contestat?!

O încântare pentru
unii ca mine, dar nu și pentru
Mihai Gâdea… Nevrednicul, în
prostia lui, care sângerează de
câte ori deschide gura, a fost
totuși capabil de un șiretlic, de
o diversiune mediatică: a pri-
tocit o întrebare vicleană,
incorectă, cu care să
păcălească și să incite pub-
licul… O întrebare din care se
putea înțelege că toată cheltu-
iala pentru ridicarea Catedralei
va fi suportată „cu bani de la
buget”, adică din buzunarul
meu și al dumitale, iubite citi-
tor… Intenția de manipulare și
de incitare a publicului îm-
potriva Catedralei, împotriva
Bisericii Ortodoxe Române,
era străvezie, suspect de
străvezie. Și nu înțelegeam ce
l-a apucat pe individ! Ce-i
venise de nu mai încăpea în

platou de dimensiunile Cate-
dralei?!…

Pe platou, în emisi-
une, s-au mai găsit doi-trei
colegi să-l secondeze.
Menționez că, dintre cei ce
apar regulat la amintita emisi-
une, numai domnul Ciovică a
avut un punct de vedere
corect: nu dimensiunile Cate-
dralei trebuie să ne îngrijoreze,
ci reușita arhitectonică!… Dar
acesta este alt subiect, adică
este de fapt singurul subiect
care ar fi trebuit să fie dezbătut
la vremea sa cu seriozitate! Nu
cine plătește!… Îl sfătuiesc pe
domnul Ciovică să-și facă timp
pentru o vizită pe șantierul Cat-
edralei… Nu strică, pentru
comparație! Inclusiv cu Domul
din Milano…

Mă întorc la îngălatul
moderator, care are nevoie de
patru fraze să le înceapă, pen-
tru ca abia pe a cincea s-o ter-
mine…  A mai încercat să pună
în discuție încă un subiect aflat
la inima lui Cernea, Moise și
alți nefericiți că s-au născut:
cum se împarte de corect, de
echitabil, bugetul Cultelor între
cultele existente?!… Nu cumva
BOR este favorizată?!… Dar
n-a avut curajul să meargă
până la capăt, căci, abătându-
se de la „desfășurătorul” emisi-
unii, cerbera Antenei 3 ne-a
făcut atenți la un detaliu, din
păcate edificator de data asta:
acest Gâdea nu-i ortodox…
Nici român nu pare!… Detalii
care dintr-odată contează.
Adică postulez: atunci când
ești minoritar și pui în discuție
tot ce este mai drag majoritar-

ilor, detaliul că ești minoritar
devine relevant, nu mai poate
fi ignorat!…

Gâdea ăsta este sec-
tant, păcătosul! Sectant, și nu
se poate abține să nu fie și
anti-ortodox!… Probabil că i se
pare logic!… Cică este adven-
tist!…

Din fericire, cunosc
oareșicât lumea adventistă.
Am predat câțiva ani la Univer-
sitatea Adventistă de la Cer-
nica… Monumentală
construcție, bine gândită,
funcțională… O plăcere a fost
pentru mine. O datorez regre-
tatului Petre Anghel… Coleg și
prieten… Dar mai înainte de a
fi adventist, bun român,
fermecător băileștean!… Mare
scriitor! Studenții, la fel, mi-
aduc aminte de ei cu plăcere,
ușor debusolați unii, tineri în
căutarea unui rost superior în
viață. Mai în glumă, mai în se-
rios, au încercat să mă
convertească. Mai mult la
invitația mea, eram curios să le
aflu argumentele. Ne-am con-
fruntat cu încântare, într-un joc
intelectual superior, relaxat,
poate n-ar fi rău să-l relatez,
cât se mai poate reconstitui din
tensiunea acelor ore de curs
sau de examen ori de agapă
studențească: eu cu sticloanța
de vin, ei cu suc de fructe…
Fiecare cu religia sa! De un
lucru mi-aduc bine aminte: i-
am felicitat pentru sediul în
care își petreceau studenția,
anii cei mai frumoși!… La acea
dată, dar cred că și azi, fiind
campusul universitar cel mai
reușit din București. Poate că

din România chiar… Nota
bene: impresionant și prin di-
mensiuni!

Repet: am petrecut
printre adventiști ceasuri de
care mi-aduc aminte cu
plăcere!… Nu! Printre acei
adventiști pe care i-am cunos-
cut nu s-a aflat niciun Mihai
Gâdea, din fericire!… Nici
urmă! Nici cel mai neînsemnat
iz!

Dar nu i-am cunoscut
pe toți adventiștii… Or mai
avea adventiștii și alții ca acest
Gâdea, absolvent al facultății
de teologie (adventistă), care
ne învăța în urmă cu vreo
săptămână că musulmanii
cred în Allah, spre deosebire
de noi, creștinii?!…

Nu insist, nu-i mare
lucru de spus despre o nulitate,
oricât de reușită ar fi în speța
sa. Mă grăbesc să închei acest
text cu care mă voi adresa și la
CNA, ca reclamație, cerând să
fie examinată întrebarea cu bu-
cluc, inclusiv corectitudinea
sondajului. Pare a fi o mostră
de lipsă de respect față de
publicul televizionist! Față de
ceilalți adventiști!

Că noi, ortodocșii,
numai respectul lui Gâdea ne
mai lipsea!
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