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RRidicolul în care 
se plasează Mugurel
Vinărescu, în postura de
lacheu al instrumentului
economic de colonizare a
României, FMI, depășește
deja orice limite! Este peni-
bilul situației în care un
bancher face lobby pentru
un acord cu o instituție
financiară internațională,
dar nu pentru bani, că nu
avem nevoie! – așa cum
singur recunoaște Mugurel,
nici pentru „centuri de
siguranță” în crize finan-
ciare, că și astea s-au

dovedit simple tendoane
supraspeculate ca eficiență,
scumpe, dar inutile (căci, la
câte „centuri” există, dacă
vine o criză mondială, FMI
oricum va fi în situația unui
asigurator supradepășit de
posibilități), ci pentru cea
mai scumpă consultanță
postdecembristă. Așa, ca un
studiu de fezabilitate a
structurilor instituționale și
sectoriale ale țării! Și o
prăduială masonică, singura
„reformă” structurală
constantă în România sfer-
tului de secol trecut…

Și pentru că nu
putea să-i spună decizie de
îndatorare masonică, Mugur
Isărescu a transformat acor-
dul cu FMI într-o presupusă
garanție a continuării re-
formelor structurale! Dar
cam scumpe biletele de
„lojă”, coane Mugurel! De
fapt, tot mai scumpe pentru
dreptul lui de a mai tuși („rit-
ualic” desigur, nu
bolnăvicios!) acel „33” slu-
garnic. Iar noi, milioanele de
privitori ai spectacolului, la
fel de ritualic, de destruc-
turare a țării, să-i plătim în

continuare comisionul cen-
turii lui de siguranță. Deși,
mai bine s-ar apleca peste
balustrada „lojei” să vadă
cât de elastică este garanția
pentru care face el lobby.

O consultanță de
structurare economică a țării
plătită, nu la nivel de firmă
de consultanță în manage-
ment guvernamental, ci de
fond economic. Chiar dacă
FMI a dovedit de atâtea ori
că este total paralel cu re-
formele structurale! Bașca
faptul că Mugurel nu doar că
vine și apostilează ceea ce
se întâmplă de ani buni,
controlul economic al țării
de către aceste instituții, dar
face efectiv lobby pentru o

cedare a suveranității eco-
nomic. Și nu numai…

Iar Mugurel s-a gân-
dit de multă vreme la acest
moment. De fapt, a fost
pregătit. Și pentru a nu râde
de el bancherii și a nu-l lua
în bâză economiștii, s-a au-
todefinit de câteva luni drept
„macroeconomist”. Deși, în
mod real, e greu de spus
dacă e măcar cel mai bun
bancher dintre degustătorii
de vin… Poate, invers!

Și face tot acest joc
probabil pentru un nou fir
auriu pe șorțul masonic. Că
de bani nu duce lipsă! Și nici
americanii nu mai au timp
de inventat firme de
extracție financiară gen
„Bechtel”. Că ăștia, când își
numesc reprezentantul într-
o colonie, și, da!, nu doar că
s-a aprins lumina la Am-
basada SUA, dar i-au pus și
veselă nouă lui Iohannis la
Casa Albă (ce onoare pen-
tru sasul nostru, ce factură
pentru târgul nostru
mioritic!), e clar că
pregătesc un nou „chevron”
financiar.

De fapt, noul

pragamatism american
plusează FMI de la rang de
bancă la consultant de țară.
Ca o nouă activitate a unei
instituții falite. Iar experi-
mentul departamentului de
consultanță FMI va fi în-
tâmpinat cu pâine și sare de
ai noștri. Deși alții le-ar trage
una peste bot!. În schimb,
noi inventăm un nou tip de
acord pentru a plăti
consultanță la nivel de îm-
prumut. Că are visteria țării
bani, nu?! Și nu o să-și bage
DNA nasul în cel mai costisi-
tor contract de consultanță
al țării!

Treaba e că nici
măcar nu avem garanția că
am scăpat de acordurile în-
robitoare cu FMI! Că vom
plăti, eventual, doar comi-
sioane, ca bir de colonie,
dar nu o să mai dăm și
dobânzi la banii
(ne)împrumutați. Căci, în
clipa în care se vor afișa de-
vizele de cheltuieli cu „in-
cluziunea” imigranților, să te
ții împrumuturi pentru a re-
specta asumarea săsească
a cotelor de imigranți… Și
atunci, nu ar trebui să ne
dăm niște palme? Da, nouă!
Că nu i-am dat noi cu capul
de ușă pe ăi de sus… Dar,
în fond, de la o țară „în feu-
dalism târziu”, așa cum ne
cataloga plastic, prin
jumătatea goală a paharu-
lui, somelierul din fruntea
BNR, la ce să te aștepți?
Bine măcar că am trecut de
etapa în care plăteam FMI
doar pentru a ne ajuta „să
comunicăm”…

P.S.:

Mugurel a mai zis-o
cândva… Dar nu am fost
atenți! Când lăuda faptul,
din perspectiva „beneficiilor
pentru România” (!) că FMI
„și-a asumat rolul de coor-
donator al politicilor eco-
nomice”.

●

Băsescu revine pe „cai mari” Băsescu revine pe „cai mari” 
în politică...în politică...

Ionuț
Țene

TTraian Băsescu este
un animal politic în purul stil
lăsat moştenire de Aristotel, cu
zoon politikon. Cred că Traian
Băsescu tinde să devină un
fenomen politic european
atipic. Nimeni, după zece ani
de mandat ca preşedinte în
funcţie, nu credea că Traian
Băsescu poate reveni în prim
plan pe eşicherul politicii
naţionale. Traian Băsescu a
profitat de impotenţa politică şi
verbală a preşedintelui Klaus
Iohannis, preocupat mai mult
să-şi plimbe pe banii publici
consoarta prin ţările lumii şi să-
şi modernizeze faraonic vilele
de protocol. Fostul preşedinte
a prins momentul de a ieşi în
faţă şi cu criza imigranţilor
musulmani, având cel mai co-
erent discurs politic.

El a spus clar că nu
avem de a face cu refugiaţi de
război, ci cu o ofensivă
musulmană de proporţii gigan-
tice, cu migranţi economici şi
cu luptători ISIS acoperiţi care
au trecut ca prin brânză sis-
temul de frontiere european,
anulând practic spaţiul Schen-
gen. În criza imigranţilor parcă
preşedintele de facto al
României era Băsescu, nu
molatecul Iohannis, preocupat
să nu o supere pe „sponsorul”
Angela Merkel.

Traian Băsescu a re-
devenit vizibil pe scena politică
şi tot mai interesant pentru
români. Ciudat, în loc să
plictisească discursul unui fost
preşedinte, dimpotrivă a
revenit în forţă, foarte dinamic
şi atractiv. Băsescu ştie să
renască din propria cenuşă. El
ne va oferi din nou mari sur-
prize. Acum câteva seri
febleţea sa Elena Udrea, care
şi-a încheiat miraculos prob-
lemele cu Justiţia
„independentă”, mireasa
neprihănită şi imaculată a
americanilor, a declarat la o
televiziune centrală că Traian
Băsescu va candida la
primăria generală a
Bucureştiului. A doua zi, parcă
înţeleşi ca pe vremuri la
Snagov, Traian Băsescu a de-
clarat presei că ia în calcul o
candidatură la fotoliul de pri-
mar general al Capitalei, pe
care l-a mai ocupat în două
madate. Ar fi o premieră în Eu-
ropa, ca un fost preşedinte să
redevină primar. Traian
Băsescu a anunţat că se va în-
scrie după 10 octombrie în
PMP, fapt ce va duce fără
îndoială la o creştere în son-
daje a partidului. După ce

Sorin Oprescu a fost arestat
de „independenţii” justiţiari de
la DNA, care l-au monitorizat
trei ani că lua şpagă, dar l-au
arestat doar la momentul opor-
tun, a rămas un vacuum politic
la Bucureşti, pe care îl va
umple fără nicio emoţie sau
îndoială Traian Băsescu. Cine
să-l bată în 2016 pe Băsescu
în alegeri, Ghorghiu, Mănescu,
Blaga sau Negoiţă? Băsescu îi
va “mânca pe toţi pe pâine” ca
în 2001.

Intrarea lui Băsescu în
PMP va fi şi un semnal că PNL
va intra la apă din punct de
vedere politic. Cu Ghorghiu,
„baroana” de la AVAS pe bani
publici, ce-l bate a la Rovinari
şi pe Ponta Turceni la cheltuit
de la bugetul românilor, în
funcţia de preşedinte, PNL
riscă să devină un fel de PNŢ.
Mitingul cu câţiva pensionari
plouaţi în Parcul Izvor i-a ridi-
cat mingea la fileu lui Băsescu
ca să-l ironizeze pe „buldogul”
Blaga pe Facebook, că nu e în
stare să organizeze un biet
miting în zi de moţiune de
cenzură. În câteva luni, cu un
Traian Băsescu reintrat im-
petuos în politică, PMP va
creşte ca Făt-Frumos (dar cu
chelie) în preferinţele elec-
toratului, lucru ce va duce şi la
eliminarea concurentului politic
pe piaţa de dreapta: PNL.

Sunt sigur că
numeroşi pedelişti speriaţi de
prestaţia catastrofală, incoloră
şi inodoră a „delfinei” lui Io-
hannis, d-ra Ghorghiu, vor
trece cu arme, bagaje şi pan-
carde la PMP, lăsându-l pe
Blaga să mediteze la vremurile
bune şi trecute din Modrogan.
Anul 2016 va însemna şi re-
lansarea lui Traian Băsescu
care va face jocurile politice,
ca un arbitru destoinic, între un
Iohannis care evoluează de la
„ficusul” de la Cotroceni la „pa-
pagalul” de lângă Grădina
Botanică, şi un PSD blocat în
partitura „duetul penalilor”
Ponta apud Dragnea sau
viceversa. Anul 2016 ne va
oferi şi alte surpize politice in-
citante, de la relansarea lui
Băsescu până la eliminarea
unor partide istorice blocate în
proiect.Pe plan politic mai mic,
un partid naţionalist e posibil
să reuşească ca să intre în
parlament, pe teama românilor
în faţa imigranţilor musulmani
şi a revizionismului maghiar
„orbanizat” la extrem, aici mă
refer la PRU condus de Bog-
dan Diaconu.

●
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Ion
Coja

TTextul care ne
interesează este al unei
„circulări” legionare, text rostit
de Corneliu Zelea Codreanu
în ziua de 24 octombrie 1937.
Data trebuie ţinută minte, căci
este ziua în care gândirea
românească a marcat un
record de altitudine, un record
cel puţin naţional, dacă nu
cumva mondial!… Ca şi alte
mari isprăvi ale spiritului româ-
nesc, nici aceasta nu a fost
preţuită la „justa ei valoare”. A
fost trecută cu vederea într-un
mod cu totul …explicabil:
evenimentul s-a produs cu
ocazia inaugurării unui restau-
rant, a unei cârciumi aşadar.
Câte vorbe mari nu se spun
într-o cârciumă?! O cârciumă
românească!

Risipa la români de
inteligenţă şi har prilejuită de
deşertarea paharelor este
cotidiană şi nu este egalată de
nicio sesiune academică!…
De data aceasta ne aflăm însă
în lumea legionară, lume în
care deşertatul paharelor se
făcea cu o cumpătare
oareşicât ne-românească.
Drept care mă văd obligat să
schimb tonul şi să îndepărtez
de la mine ispita frivolă a
invocării lui Bachus. Ci despre
altceva este vorba, despre in-
augurarea la Predeal a unei
pensiuni, a unei cabane, pusă
la dispoziţia montagnarzilor.
Predealul interbelic arăta mult
diferit de cel cunoscut azi. Nu
era o aglomerare haotică de
vile imense şi discoteci zgo-
motoase. Ici colo câte o
cabană, peisajul era încă
funcţional, dându-ţi de veste
cât de sus te aflai, la cumpăna
dintre două urcuşuri, astfel că
de oriunde veneai, ajuns pre
deal, simţeai nevoia să-ţi tragi
oleacă sufletul. Pentru aşa
ceva fusese gândit şi popasul
legionar, pensiunea la care
drumeţul putea să tragă cu tot
dragul.

Căpitanul a avut o
relaţie specială cu muntele, iar
de aici, foarte probabil, 
o anumită comuniune
sufletească mai aparte cu cei
care urcă spre vîrful muntelui
ca pe un drum iniţiatic, accesi-
bil numai celor care îi simt
nevoia. La cabană se putea
ajunge după ore de urcuş pe
jos, fără altă răsplată sau
chemare decât a priveliştii
măreţe şi a primenirii
sufleteşti. Cititorul acestor rân-
duri trebuie să reconstituie
decorul alpin de odinioară, azi
înecat în emisii de eşapament
şi de manele, pentru a
înţelege şi trăi cuvîntul rostit
de Căpitan. Îl transcriu întoc-
mai, cu titlul pe care îl poartă
în publicaţiile legionare:

*
*                        *

Predeal, 24 
Octombrie 1937

LA INAUGURAREA PENSI-

UNEI LEGIONARE DIN PRE-
DEAL

Camarazi şi prieteni ai
mişcării noastre. Am deschis
acest restaurant la Predeal
pentru ca tinerii din Mişcarea
Legionară să aibă în a lor
stăpânire un picior de pod la
cel mai bun aer al României.

Vor şti deci că ceea ce
mai înainte pentru ei era o im-
posibilitate, de azi nu mai
este. Vor putea urca aici şi sta
cu un preţ redus sau în schim-
bul serviciilor pe care le vor
face.

Îşi vor reface
sănătatea sau îşi vor dubla
puterile, pentru ca să le pună
pe toate în serviciul patriei şi
al biruinţei legionare.

Aceste capete de pod
se întreţin întotdeauna cu
jertfe materiale, de organizaţii,
guverne, sau state. Dacă noi
însă prin comerţ vom putea
realiza şi un cât de mic ben-
eficiu, întreprinderea noastră
de astăzi îşi va fi atins şi chiar
întrecut scopul propus.

Camarazi şi prieteni.
În acest restaurant

veţi mânca toată lumea la fel,
aceleaşi feluri de mâncare,
dar veţi plăti după puteri. Între
un minimum şi un maximum
fixat de noi cel sărac va plăti
mai puţin, cei mai bogaţi vor
plăti mai mult, după cum sunt
retribuiţi, după greutăţile famil-
iare etc.

Dacă unul va zice: Eu
n’am nici un ban – nu va plăti
nimic. Pentru că nu e drept ca
cineva să moară de foame, ne
vom interesa de ce n’are, pen-
tru ca să-l punem la treabă şi
să-l facem să aibă. Cine va
judeca cât trebuie să
plătească un client? El singur,
clientul. Atât am judecat că
pot, atât cred eu că e drept să
plătesc. Judecata lui este fără
apel.

Iubiţi camarazi,
Un principiu al Justiţiei

spune:
„Nimeni nu poate fi

judecător în propria sa cauză”.
Răspund: Principiul

înjoseşte omenirea, pentru că
îl consideră pe om laş sau
hrăpăreţ. Aşa e omul. Dar eu
nu vorbesc de cum este omul,
ci de cum poate şi trebuie să
fie. Într’o omenire înălţată,
omul nu numai că poate, dar
trebuie să fie propriul său
judecător. Omul trebuie să se
judece singur, să aibă curajul
şi loialitatea de a da fiecărui
ceea ce este al său, adică de
a fi drept. Omul judecător în
propria sa cauză, drept şi
sever cu sine însuşi.

La temelia unei ţări
trebuie să fie omul drept şi e
bine să începem să facem
şcoală în această direcţie. Cu
acestea zise, Restaurantul de
la Predeal este deschis şi toţi
câţi sunteţi aici, săraci sau
bogaţi, sunteţi invitaţii noştri la
masă.

La ceea ce avem şi
cât avem.

C. Z. C.
Un text extraordinar,

faţă de care exegeţii şi parti-
zanii legionarilor s-au arătat la

fel de nereceptivi ca şi adver-
sarii. Puţine sunt documentele
legionare care vin atât de
convingător în sprijinul cunos-
cutului text al lui Mircea Eliade
privitor la profunda revoluţie
spirituală pe care a iniţiat-o şi
a dus-o până nesperat de de-
parte Corneliu Zelea Co-
dreanu şi camarazii săi. Textul
nu-şi propune să fie doctrinar
şi de aceea, probabil, a fost
trecut cu vederea chiar şi de
legionarii preocupaţi să fixeze,
pentru posteritate, reperele şi
“cotele” moştenirii legionare.

„În acest restaurant
veţi mânca toată lumea la fel,
acelaşi fel de mâncare, dar
veţi plăti după puteri “. . . Sub-
linierea îi aparţine autorului,
celui care semnează la finele
textului: C.Z.C., ceea ce
dovedeşte că era perfect
conştient de însemnătatea
precizării, a regulii pe care o
instituia. Cred că rar mai apar
alte cuvinte ale Căpitanului
subliniate, în celelalte circu-
lare.

Valoarea acestui text,
a cuvintelor subliniate, rezultă
din realitatea, din faptele pe-
trecute întocmai, pe care le
consemnează ca atare. În
texte doctrinare, utopice, când
până deunăzi ne jucam imag-
inând societatea perfectă, se
ajunsese la formula de
maximă moralitate: “de la
fiecare după posibilităţi,
fiecăruia după nevoi”, a cărei
realizare o vedeam, cu totul
iluzoriu, într-un viitor
îndepărtat şi nesigur.

Iată însă că în toamna
lui 1937 această utopie de-
venise fapt împlinit, la Pre-
deal, la pensiunea legionară
deschisă nu de nişte bogătaşi
filantropi, ci de membrii celui
mai sărac partid din România.
„Veţi plăti fiecare după puteri !”
Chiar şi cel care nu are cu ce
plăti va fi omenit, îngăduindu-
i-se să mănânce alături de
ceilalţi. Şi asta „pentru că nu e
drept ca cineva să moară de
foame”. Iar cine are cu ce plăti
va plăti cât crede el că merită
să plătească ! „Judecata lui
este fără apel”.

*
*                     *

Cer îngăduinţa onor
cititorilor acestor rânduri, în-
demnându-i acum, lăsând o
clipă textul din mână, să
mediteze asupra a ceea ce se
petrecea la pensiunea
legionară din Predeal.... Acest
răgaz, pentru adunarea gân-
durilor, îl oferă şi Căpitanul citi-
torilor săi, cititori ai circularei.
În acest punct el face o pauză,
marcată prin adresarea
directă din mijlocul textului:
Iubiţi camarazi... După care
urmează un moment de culme
al gândirii legionare:
contestaţia adusă unui bine
cunoscut principiu de drept
roman, unanim acceptat de
toată planeta, de toată su-
flarea omenească şi niciodată
pus în discuţie: Nimeni nu
poate fi judecător în propria sa
cauză.

Răspunsul, tună
vocea Căpitanului : Principiul
acesta înjoseşte omenirea !
Este un principiu care se
naşte dintr-o părere foarte
proastă despre om, din
prezumţia de vinovăţie: omul
este laş şi hrăpăreţ! Numai
neîncrederea în om poate în-
temeia acest principiu. Prin-
cipiu valabil numai în măsura
în care omul este prin natura
sa sperjur, mincinos, vicios,
egoist, dispus la impostură şi
hoţie, poate chiar şi la crimă
dacă ar avea garanţia că nu
va putea fi dovedit ca hoţ sau
criminal ori impostor!

Parcă niciodată nu a
fost Căpitanul atât de profetic,
rostindu-se în cel mai pur elan
cristic : “eu nu vorbesc de cum
este omul, ci de cum poate şi
trebuie să fie!”. Şi iată viziunea
la care se ridică Codrenu, nu
în singurătatea unei meditaţii,
ci în banalul discurs inaugural
al unei „unităţi comerciale”:
„Într-o omenire înălţată, omul
nu numai că poate, dar trebuie
să fie propriul judecător. Omul
trebuie să se judece singur, să
aibă curajul şi loialitatea de a fi
drept. Omul judecător în pro-
pria sa cauză, drept şi sever
cu sine însuşi”.

Să negi valabilitatea
vestitelor principii de drept
roman este un semn că le-
gionarii, prin ceea ce şi-au
propus, dar şi prin ceea ce au
reuşit să facă, au revoluţionat
gândirea socială, conştiinţa
umană. Revoluţia naţională,
pe care, în acel veac al 20-lea,
numai legionarii au conceput-
o în spirit, în inimile lor, ale oa-
menilor, a fost reală,
petrecută, întâmplată. Repet:
titlul de mare glorie
românească nu este atât fap-
tul că legionarii au fost români
şi au imaginat şi realizat
revoluţia legionară fără
inspiraţie sau susţinere din
străinătate, cât mai ales îm-
prejurarea că aceşti vizionari
idealişti au găsit înţelegerea şi
adeziunea a câtorva milioane
de români, a poporului român
este cu totul extraordinar şi de
a se mândri tot românul în
veacul veacurilor!

Oriunde în lume să se
fi născut, Căpitanul nu ar fi
fost urmat de atâta lume, lume
de cea mai bună calitate!
Revoluţia legionară se poate
spune că a reuşit peste
aşteptări! Ţara toată l-a urmat
pe Căpitan, i-a dat crezare şi
ascultare! Asasinarea
Căpitanului şi a căpeteniilor
legionare nu înseamnă eşecul
legionarismului! E ca şi cum
un chirurg efectuează o
operaţie dificilă, pacientul
rezistă operaţiei, se simte
bine, pleacă acasă pe pi-
cioarele sale, dar este călcat
pe trecerea de pietoni de un
şofer beat şi iresponsabil.
Faptul că pacientul a murit şi
n-a mai ajuns acasă nu
înseamnă că operaţia nu a
reuşit!...

În 1937 Ţara a votat,
practic, cu legionarii, consem-
nând astfel biruinţa legionară!
Faptul că regele poltron şi

criminal a anulat alegerile nu
înseamnă nimic în absolut, în
ordinea morală a lumii, dinain-
tea lui Dumnezeu. Da, pe plan
istoric, al mizeriei trăite, in-
staurând regele dictatura, unii
ar putea spune că legionarii
au pierdut, iar meciul politic a
fost câştigat de Carol al II-lea.

În numai 10 ani, cei
cinci întemeietori ai Legiunii
Arhanghelul Mihail se
făcuseră un milion de români
gata să jertfească pentru Iisus
şi Neam! Pentru tot ce are
omul mai bun, mai frumos şi
mai drept!…

Cu alte cuvinte,
poporul român a fost în stare
să vadă ceea ce era de văzut
şi să priceapă ceea ce era de
priceput, în ceasul cel mai
înalt al istoriei sale, al celei
mai teribile încercări. Poporul
român a fost demn de propriii
săi copii, a fost la înălţimea
norocului pe care Dumnezeu i
l-a dat ca din sămânţa sa să
răsară oameni ca Moţa şi
Marin, Nae Ionescu şi Mircea
Eliade, Ţuţea şi Ghinea, Gyr şi
Noica, infirmând vechiul şi tris-
tul adevăr că nimeni nu e pro-
fet în ţara lui. Corneliu Zelea
Codreanu a fost recunoscut
de români ca profet şi ca
purtător al Cuvîntului întemei-
etor, al Logosului. Şi românii l-
au urmat şi s-au jertfit alături
de Căpitan şi întru Căpitan.

Principiul sub a cărui
tutelă Căpitanul inaugurează
comerţul legionar ne obligă să
facem şi alte conexiuni, deloc
forţate. Principiul afirmat de
Corneliu Zelea Codreanu
aminteşte, repet, de predica
de pe Munte, de care se
apropie mai mult decât orice
alt text rostit în limba română.
M-aş bucura să fiu contrazis
cu îndreptăţire şi să mi se
arate alte texte…

În mod sigur principiul
enunţat la Predeal se
înrudeşte cu unul dintre cele
mai importante precepte
pitagoreice: „Faptele de care
te-ai putea ruşina să nu le
săvârşeşti nici în prezenţa al-
tora, nici când eşti singur şi ni-
meni nu te vede. Şi, mai
presus de orice, respectă-te
pe tine însuţi!” (s.n.) Citise
oare Căpitanul Versurile de
aur pitagoreice? Sau pe alţi
autori antici sau moderni care
au glosat pe marginea cele-
brului text? Ori se exprima aşa
sub imperiul unei moşteniri
spirituale pe care mentalul
popular românesc, ca descen-
dent al celui arian, a dus-o mai
departe, mai sus, atunci când
a imaginat ciudata reacţie de
solidaritate umană tipic
românească: să-ţi fie ruşine
de ruşinea altuia… Mai curând
am vedea în comportamentul
„cristic” al Căpitanului îm-
plinirea unui model moral
românesc curent întruchipat
de Făt Frumos… Nu erudiţia îl
duce pe C.Z.C. la aceste
performanţe sufleteşti(sic!), ci
capacitatea sa de a fi „suflet
din sufletul Neamului” său.

●
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Cum învârte academicianul Isărescu morişca BNR…Cum învârte academicianul Isărescu morişca BNR…

Radu
Golban

MMărturisesc că nu
mai înţeleg raţionamentele
Guvernatorului Băncii
Naţionale a României şi vă
dau, în cele ce urmează, un
singur exemplu. Agricultorii
României, care s-au con-
fruntat cu o nemiloasă
secetă, și vor fi avea
pierderi majore, de miliarde
de euro, au tras un semnal
de alarmă, avertizând că
vor fi siliţi să crească
preţurile pentru a
supravieţui. Guvernatorul
BNR, Mugur Isărescu, însă
îi contrazice brutal: „Nu se
scumpesc alimentele!”. Este
deja un ritual anual al acad-
emicianului de a interpreta
evoluţia preţurilor la ali-
mente, liniştindu-i pe români
că nu au nevoie să pună
vara legume la murat de
teamă că vor creşte
preţurile în toamnă.

Preţurile cresc, și
totuşi, România se
îndreaptă spre deflaţie.
Cum se explică această
contradicţie şi cum se tra-
duce efortul profesorului
Mugur Isărescu de a-i con-

sola pe români, că nu au
nici deflaţie şi nici inflaţie, şi
că preţurile vor scădea, in-
diferent că ninge sau că
plouă, iar la noi doar
cocoşul face ouă? Logica
acestei intervenţii a Guver-
natorului BNR pe tema
preţurilor la alimente este
similară cu cea din replica
domniele sale la comparaţia
cu Ayatolallahul Iranului.Im-
putându-i-se că vrea să
preia, prin BNR, atribuţii ale
executivului, el răspundă că
se trage dintr-o familie de
preoţi ortodocşi. Ce e drept,
a spus „popi”. Şi a evitat
„profesionist” să răspundă
altfel decât ambiguu,
observaţiilor mele privind
derapajul democratic în
care s-a implicat ezitând, în
egală măsură, să răspundă
şi la problema reală cu care
se confruntă agricultorii din
România. Stocurile de ce-
reale în lume sunt mari şi de
aceea nu va fi un impact
major asupra preţurilor,
susţine Guvernatorul BNR.
Câte luni mai trec până se
lămureşte situaţia? Puţine.

Deflaţia, deci
scăderea preţurilor are un
efect catastrofal pentru în-

treaga economie. Preţurile
în scădere reduc cifra de
afaceri şi profitul compani-
ilor, care, pe cale de
consecinţă, sunt nevoite să
concedieze angajaţi sau să
reducă salariile, ceea ce
duce inevitabil la o scădere
a producţiei şi a supraelo-
giatului consum intern, în
detrimentul consumatorului
de rând. Eroarea
fundamentală pe care o
face Guverantorul BNR este
aceea de a privi fix în globul
de cristal pe care îl scoate
ciclic de sub birou, impactul
presupusei creşteri a con-
sumului, de pe urma
scăderii TVA-ului, şi să ig-
nore cu obstinaţie efectul
major al deflaţiei aspura
economiei.

Sporirea consumului
nu va genera niciodată o
creştere economică, ba va
adânci şi mai mult soldul
curent al ţării, exacerbând
importurile. Cu alte cuvinte,
M. Isărescu ne spune că nu
este grav dacă agricultorii
rămân cu ochii în soare
după ce le-a fost distrusă
recolta de secetă, că doar
putem substitui producţia
internă de alimente cu pro-

duse din import. Nu suntem
la prima promovare a
României din partea lui
Mugur Isărescu că o piaţă
de desfacere, finanţată tot
prin îndatorarea ţării, Româ-
nia fiind nevoită să împru-
mute bani şi pentru pâinea
cea de toate zilele. Doar
aşa se învârte morişca
BNR, nu!?

În ciuda faptului că
rată consumului este încă
ridicată, comportamentul
cetăţeanului se va schimba
rapid, în aşteptarea scăderii
preţurilor, determinându-l să
amâne cumpărăturile în vi-
itor, când preţurile vor fi mai
mici. Impactul asupra cererii
va fi unul extrem de grav, cu
atât mai mult cu cât întreaga
politică de creştere
economică a muribundului
guvern, se bazează doar pe
iluzia creşterii consumului.

Dintre cele mai
grave erori ale academi-
cianului Guvernator al BNR
este aşteptarea nejustificată
şi ştiinţific nefondată a
scăderii preţurilor după re-
ducerea TVA-ului. Ştiinţa
economică arată că trans-
misia reducerii TVA-ului
asupra preţurilor este

nesemnificativă când nivelul
de concentrare pe piaţă a
unei ramuri economice este
mai ridicat. Şi aceasta se
întâmplă indiferent de
longevitatea în funcţie a Gu-
vernatorului, din simplul
motiv că sectorul mărfurilor
alimentare este dominat de
firme străine, cu un grad
mare de concentrare pe
piaţa românească. Doar în
cazul fericit de concurenţă
optimă pe piaţă alimentară,
ceea ce nu este cazul,
românii s-ar putea bucura
de preţuri scăzute la ali-
mente, în urma reducerii de
TVA.

În egală măsură,
prin deflaţie, se agravează
şi problema datoriilor,
deoarece deflaţia
scumpeşte datoriile guver-
nului în loc să le ieftinească.
Iar pe românul de rând nu-l
interesează nici un laptop
mai ieftin şi nici explicaţii „ex
cathedra”, cât îl preocupă
stabilitatea preţurilor la ali-
mente. Adică ce se întâmplă
în buzunarul lui!

●

Crucea lui Ilieșiu…Crucea lui Ilieșiu…

- Domnule profesor
ION COJA, recent spuneați,
vă citez:  „Mă îngrijorează
problema musulmanilor în
primul rând ca european.
Europa este amenințată! Nu
cred că vor veni musulmani
în hoarde, cu sutele sau cu
miile, în România! Iar
musulmanii care ne sunt
repartizați, „cota” noastră,
nu vor ajunge la noi. Se vor
întoarce de unde au venit,
căci ei visează la Germania
și Suedia!… Cel puțin
deocamdată.

Invazia recentă sper
că a trezit energiile adormite
ale Europei. Așa cum ideea
unei geamii în București a
primit reacția noastră și a
rămas numai ca dovadă că
politicienii noștri nu au limite
în disponibilitatea lor de a-și
trăda Țara și Neamul. Ponta
și-a arătat arama mai mult
ca oricând. Și nu numai el!
Propunerea lui Sorin Ilieșiu,
privind ridicarea unei cruci
monumentale, trebuie
sprijinită și din această
perspectivă! Nu facem
geamia, dar ridicăm o cruce
care cu cât va fi mai mare
cu atât va fi mai bine, căci
nu încadrarea în peisaj este
importantă, ci simbolul! Iar
simbolul este cu atât mai
grăitor cu cât se încadrează
mai puțin.

Nu este un 
„obiect” estetic, care
înfrumusețează orașul, ci o
declarație de identitate care

să iasă în calea tuturor celor
ce vor călca prin București!
O punem în locul cel mai
aglomerat ca să se știe că
ne e la suflet, că nu e de
conceput sufletul românesc
fără cruce, fără credința în
Iisus!”. Vă invit la o discuție
pe tema monumentului pro-

pus de domnul SORIN
ILIEȘIU. Ce aveți de spus?

- Mai înainte de
orice aș face o corectură:
numele ILIEȘIU se
pronunță corect în patru sil-
abe: I-LI-E-ȘIU. Cu accent
pe E! Căci este vorba de
numele ILIEȘ sau ILIEȘU,
care, din rațiuni „savante”, a
fost scris așa cum îl scrie și
domnul senator, obligat să
păstreze grafia numelui său
stabilită cu vreo trei-patru
generații în urmă. La fel se
pronunță RO-TA-RIU, CA-
DA-RIU sau PĂ-CU-RA-
RIU, cu accent pe A. E
nevoie de această pre-
cizare, pentru că mulți vor

vorbi despre „Crucea lui
Ilieșiu” și este bine să
pronunțăm corect,
românește, să nu ne ex-
punem unor comentarii
răutăcioase și ușor de evi-
tat. Mai ales dacă prop-
unerea prinde viață și va fi
ridicată Crucea. Doamne,

ajută!
- Deci sunteți de

acord cu ridicarea acestui
monument! Care ar fi argu-
mentele?

- Îți pot prezenta ar-
gumentele mele, de ce sunt
eu încântat de ridicarea
crucii!…

- Vă ascult!
- După cum știi,

până la începutul anilor 50,
în Piața Universității era
monumentul lui Ion C.
Brătianu, marele politician,
marele naționalist pașoptist.
Comuniștii, mai exact spus
kominterniștii din PCR, nu
aveau nimic comun cu ceea
ce putea să semnifice pen-

tru orice român monumentul
celui care a generat dinastia
Brătienilor, dinastie de prim-
miniștri care au făcut pentru
România mai mult chiar
decât dinastia regilor din
aceeași perioadă, Hohen-
zollernii! Kominterniștii care
au demolat și dat la topit
statuia lui Ion C. Brătianu nu
aveau nimic comun cu ide-
alurile Brătienilor!…

I-au deranjat pe
bolșevici acele idealuri? I-a
deranjat pe cominterniști ce
putea să semnifice statuia
unui Brătianu pentru orice
român?! Atunci hai să
punem în locul lui Ion C.
Brătianu un monument care
să semnifice chiar mult mai
mult decât putea să sem-
nifice acea statuie distrusă
de fiii întunericului! Punem o
cruce! Crucea! A cărei
simbolistică include și sim-
bolistica unui monument
dedicat Brătienilor, dedicat
unui erou al Neamului. Cu
alte cuvinte, prin ridicarea
Crucii punem la loc monu-
mentul lui Brătianu,
semnificațiile acestuia,
prezente toate în buchetul
mult mai cuprinzător de
semnficații pe care le va
purta Crucea de la Universi-
tate, Crucea lui Ilieș!…

- Interesantă viz-
iune!

- Nu m-ar deranja să
știu că ridicăm cea mai
mare cruce din lume sau
măcar din România, ceea
ce ar corespunde unui

adevăr despre care vorbim
prea puțin: suntem un neam
de oameni credincioși, cei
mai credincioși din Europa,
cei mai legați de tradiția și
valorile creștine. A sosit tim-
pul ca acest adevăr să-l
facem sensibil și pentru
retina ochiului dinafară:
Crucea lui Ilieș și Catedrala
Neamului… Am trecut azi
din nou pe dealul Spirii și m-
am oprit să mă bucur
văzândo-o cum crește.

Cred că va fi o
reușită, o clădire imensă,
dar sveltă și bine
proporționată! O veritabilă
revanșă pe care ne-o luăm!
Repet ce am mai spus de
câteva ori, cu dovezi și ar-
gumente: ortodoxia
românească, ca instituție și
comunitate de credincioși,
este cea mai reprezentativă
pentru toată ortodoxia!
Când vrei, discutăm și acest
subiect! Până atunci să-l
felicităm pe domnul senator
Sorin Ilieșiu că a avut
inspirația și tenacitatea de a
promova proiectul de lege
în cauză! Este foarte
potrivit, oportun, la zi!

(A consemnat Petre
Burlacu)

●
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Premierul refugiaților…Premierul refugiaților…

Cezar 
Adonis Mihalache

NNu, nu pot fi egali cu
noi! Nu au cum! Nu ne
cunosc limba, nu aparțin
lumii noastre, nu împart și,
evident, nici nu respectă
valorile și tradițiile noastre.
Nu în mod special „ale
noastre”, ci ale oricui
altcuiva din afara lumii lor.

Nu pot fi deci egalii
noștri! Și nu trebuie să
acceptăm diktatul aceluia
care vrea să ne transforme
în refugiați în propria
noastră țară. Pentru că, nu-
i așa, dacă Victor Viorel
Ponta pune egal între ei și
noi, înseamnă că ne
consideră și pe noi niște
refugiați?!

Și ar fi cea mai mare
greșeală să le dăm de
înțeles refugiaților că sunt
egalii noștri! Pentru că,
atunci, de la egal la egal,
vor veni și vor da
(îndreptățiți, nu?!) cu pietre
în ferestrele bisericilor noas-
tre, vor urla după copilele
noastre, vor impune, întâi în
numele toleranței, apoi al
„egalității”, atavismele lumii
lor. Oricum, în mintea lor,
universul lor este mai pre-
sus civilizației noastre. Dar

în clipa în care îi primești 
în țară cu pancarda
guvernamentală „Sunteți
egalii noștri!”, atunci să nu
ne mire că vor smulge ban-
nerele, vor lua bețele și vor
face exact ceea ce știu ei
mai bine.

Nu, nu putem spune
că sunt bineveniți! Și trebuie

să le spunem în față acest
lucru. Dar pot poposi o
vreme aici din motive uman-
itare. Nu umblând însă hai-
hui pe meleagurile noastre.
Așa cum își dorește pre-
mierul refugiaților. Pentru
că, Victor Ponta greșeste
din nou, fundamental,
spunând că nu putem să-i
ținem în tabere. Că au
aceleași libertăți de mișcare
ca noi! Și atunci, să ne mai
mirăm că Europa respinge

libertatea noastră Schen-
gen?

Cum să-i lași dară
liberi prin România? De
parcă acești refugiații ar fi „a
priori” cetățeni europeni
pentru a le permite, așa
cum cere Victor Ponta, să
meargă pe unde vor, în în-
treg spațiul UE.

Apoi, vorbind despre
„egalitatea pontaniană”…
Pot fi refugiați egali cu noi,
dacă ei, în conformitate cu
normele internaționale, au
dreptul la asistență
medicală, în vreme ce mil-
ioane de români, șomeri
ieșiți din plată, nu au dreptul
la servicii medicale?! Ei
bine, pot! Dar asta pentru
că, în încercarea de a echili-
bra balanța unor revendicări
pe care românii întârzie să

le pronunțe, guvernul vrea
să ne transforme pe toți,
obligatoriu, în asigurați. De-
sigur, refugiații nu vor plăti
nimic; românii fără venituri,
da!

Iar Victor Ponta le
mai plânge de milă
refugiaților pentru că aceștia
nu-și pot face nici măcar un

cont (!), că nu știu dacă or
să aibă slujbe ori școli pen-
tru pruncii lor. Ba, în discur-
sul lui, nici nu mai vorbește
despre refugiați. Ci despre
„familii de refugiați”. Or, spre
asta să ne îndreptăm, spre
familia de refugiați drept
celulă a societății?!

Deja, bătaia de joc
la adresa noastră s-a văzut
în modul de amenajare a
taberelor de refugiați! În
coasta satelor noastre, fără

ca măcar să fim întrebați!
Că refugiații reprezintă o
urgență, nu?! Dar când
inundațiile ștergeau case în-
tregi de pe fața pământului,
de ce inspectoratele „gener-
alului” Oprea nu au ridicat
nici măcar un cort
multifuncțional. S-au mai
azvârlit, ici-colo, în bătaie de
joc, câte un container rug-
init. Și nu am văzut nici pa-
chete de sprijin pentru cei
năpăstuiți. În schimb, aces-
tea zac aruncate cu miile în
rastelurile refugiaților.

Și ce simplu este
pentru Victor Viorel să
tranșeze problema:
„Refugiații vor fi egali cu noi,
doar că nu vor avea drept
de vot”. O bătaie de joc la
adresa noastră, evident,
căci, premierul e cel ce
spune mai agârț că „Dreptul
la vot este o lozincă!”.

Dar de la niște
guvernanți care nu au fost
în stare să ne facă să ne
simțim egalii europenilor la
ce să te aștepți? Probabil,
să ne facă măcar „egalii”
imigranților...

●

Klaus Iohannis marşează „disciplinat” pe aceeaşi linie antiromânească !Klaus Iohannis marşează „disciplinat” pe aceeaşi linie antiromânească !

Maria Diana
Popescu

VVom avem parte de
un cincinal de umilinţă şi
batjocură străină, după un
deceniu de stăpînire băsistă
multilaterală. Prea entuziaşti şi
induşi în eroare de promisiuni,
românii l-au votat pe Iohannis,
nutrind speranţa că vor cina cu
bogătaşii Europei la masă.
Astăzi, dezamăgiţi pentru că
Preşedintele a cedat poliţiei
planetare ceea ce a mai rămas
din suveranitatea şi
independenţa noastră, în
schimbul unor invitaţii de a ţine
discursuri sterile şi de a perora
de la tribuna Înaltelor Porţi,
precum cea de la O.N.U., cei
mai mulţi români îl critică, îl
ocărăsc şi-l huiduiesc pe unde
îl prind în cîmp deschis.

Cum se simte
preşedintele Iohannis, scăzînd
în sondaje, tot mai huiduit pe
„feisbuc" sau de cîte ori dă
ochii cu publicul? N-are treabă
cu simţitul, n-are treabă cu
ruşinea, încasează cu mîndrie!
Nu se pricepe la mai mult! Sînt
voci care spun că a fost sfătuit
să nu ia în seamă aceste bilete
de favoare! Pe pămîntul unchi-
ului Sam, Klaus Iohannis nu s-
a dus cu mîna goală. A luat un
obiect de importanţă vitală
pentru siguranţa naţională:
lada cu cărţile magice de
dictări, ca să le demonstreze
americanilor ce scriitor patetic
este şi, desigur, discursul scris
cu litere mari, fără de care s-ar
fi uitat în gol, la microfon, pre-

cum, ştiţi dumneavoastră cine,
la poarta nouă! Ce-a vorbit în
faţa Adunării Generale a
O.N.U? A făcut un playback
după hîrtiile scrise de Miha-
lache sau de un alt consilier, la
fel de slab. În mod repetitiv,
aceleaşi cuvîntări fără fond,
fără viziune, la nivelul naivităţii
politice, vorbe goale, scoase
din burtă, aberaţii de nivel înalt,
încît americanii au exclamat
uluiţi: Ce preşedinte şi-au tras
românii! Un discurs zero barat,
ca şi mandatul său de pînă
acum. De fapt, n-are nicio vină
pentru că citeşte nişte fraze
sforăitoare, „opera" lui don Mi-
halache (nu vă duceţi cu gîndul
la fostul lider ţărănist din sec-
olul trecut, ar fi o insultă pentru
acesta!) sau a celor care i-au
negociat şederea pe fotoliu.

Politica internaţională
e doar un comerţ cu discursuri,
arme, bani, state, crize, crime
şi soră bună cu cea mai veche
meserie din lume. De la tribuna
O.N.U., ipocritul războinic
Obama declara că vrea pace
începînd cu ora imediat
următoare. Dar, cum se
goleşte sala, dă drumul ra-
chetelor şi dronelor, înarmează
rebelii din ţările Arabe, îi as-
mute pe unii împotriva altora,
mai trimite o tranşă de
imigranţi în Europa şi mîrîie la
preşedinţii statelor slugarnice,
printre care şi la al nostru, că
dacă nu sînt ascultători, îşi
pierd zgarda anti-purici! Ce-au
făcut, de fapt, participanţii la
aniversarea O.N.U., care abia
mai respiră, pentru că hege-
monia americană i-a subminat

şi anihilat în totalitate rolul pe
plan internaţional? Păi, s-au în-
fruptat împreună din viţelul de
aur, dar nu au luat atitudine
faţă de criza de proporţii prin
care trece omenirea! Aşadar
sînt cu toţii complici la tragedia
planetară. Au acceptat cu
capetele plecate Noua Ordine
Mondială.

Oricît ar încerca
Preşedintele României să se
erijeze în luptător pentru cauze
umaniste, pot spune cu
siguranţă şi fără urmă de
îndoială că instinctul său politic
necizelat îl întrece cu mult în
intensitate pe cel uman. Să-i
explice cineva domnului Iohan-
nis, cu DEx-ul în faţă, ca să-şi
ia notiţe şi să înveţe, ce
înseamnă umanism şi solidari-
tate. Tuturor, de la preşedinte
pînă la „politicianul" de la Cuca
Măcăii, cele două noţiuni le
sînt necunoscute. Solidari-
tatea, sub umbrela falselor
doctrine şi platforme,
înseamnă pentru ei oportuni-
tatea şi privilegiul de a-şi spori
averile în mod necinstit,
înseamnă solidaritatea pe-
nalilor. Preşedintele Iohannis
nu-i străin de acest aspect şi
marşează „disciplinat" pe
aceeaşi linie antiromânească,
căzînd de acord, pe negîndite,
cu directivele Înaltelor Porţi,
nesocotind interesele statului
pe al cărui tron l-au aşezat
tastele calculatoarelor. Româ-
nia postdecembristă n-a avut
nici un preşedinte şi nici un
partid cărora să le pese de
modul inuman (asta apropo de
umanismul declarativ al

preşedintelui) în care
supravieţuieşte populaţia
săracă a României, dar se
manifestă deja o grijă
exacerbată pentru „refugiaţi",
care, odată instalaţi în buricul
civilizaţiei, nu vor sta cu mîinile
în buzunare. Au la ei „pro-
grama şcolară" elaborată de
elitele din umbră şi se vor con-
stitui în grupări fundamental-
iste, ca să dea cu Europa de
pereţi. Oare nu aţi observat că
aceşti imigranţi nu sînt oameni
săraci? N-aţi observat că ma-
joritatea vorbesc engleza!
Başca tehnica de ultimă
generaţie pe care o folosesc
pentru conectarea la internet?
Cît de bine mînuiesc tabletele,
laptopurile şi cardurile?

Aceşti sărmani în
ghilimele vor fi găzduiţi şi în
România, iar potrivit Strategiei
Naţionale privind Imigraţia,
fiecare persoană va primi aju-
tor de şomaj de 1.100 de lei pe
lună! Cît un medic după şase
ani de studiu! Cum rămâne cu
românii care şi-au pierdut
locurile de muncă în urma
„privatizărilor" mafiote şi n-au
niciun venit? Vai de mama lor!
Deşi sînt cetăţeni ai României,
un număr important de români,
care nu au încă vîrsta de pen-
sionare, nu au nici loc de
muncă, nu primesc nici şomaj
şi nu figurează în nicio
evidenţă de ajutor social. În
condiţiile nou create şi impuse
prin vocea Junker-ului de la
Bruxelles, aceşti cetăţeni
români vor avea justificarea
legală să ceară şi ei azil politic
în propria lor ţară, că să poată

primi ajutor de şomaj precum
imigranţii şi să supravieţuiască
sărăciei.

Cu toate că ţara
noastră nu este atractivă pen-
tru imigranţi, Bruxelles-ul ne
pricopseşte cu o cotă parte,
prea mare pentru sărăcia
noastră! Dar, să vedeţi cum îşi
vor lua singuri tălpăşiţa de la
noi! La fel cum au rupt-o la
fugă spre alte ţări civilizate
batalioanele de tineri români,
scîrbiţi de regimul de sub dom-
nia lui Băsescu Vodă şi speriaţi
de cuţitul lui Boc, care le-a mai
tăiat 25 la sută din sărăcia
salariilor. În mod ilar, Traian
Băsescu o face pe patriotul în
problema refugiaţilor, dar cînd
era preşedinte s-a arătat ex-
trem de deranjat de
aglomeraţia internă, afirmînd
că nu-i pasă dacă medicii şi
tinerii emigrează. „Mare”
preşedinte a fost Băsescu,
mare jucător, la fel ca toţi
preşedinţii postdecembrişti, la
fel ca şi Iohannis, care şi-a dat
acordul ca România să fie
invadată de popoarele lumii, să
fie ocupată de militarii
N.A.T.O., şi de tehnica militară
americană, de dragul „partene-
riatelor” dintre serviciile spe-
ciale ale statelor, care i-au vîrît
hîrtiile pe sub nas lui Maior, la
rîndul lui, sîrguincios şi prea-
plecat „negociator", doritor să
ne elibereze total de puţinul
care a mai rămas din suveran-
itatea şi independenţa Statului
Român.
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