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„De ce îi este omului de astăzi

foame? De iubire şi de sens”.

- Nicolae Steinhardt
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Cu arcanul din hățuri al unui altfel Cu arcanul din hățuri al unui altfel 
de „cal troian”…de „cal troian”…

Cezar Adonis

Mihalache

AAcum avem ocazia
să vedem și „soluția” Eu-
ropei… Felul în care va
răspunde la noua provocare
a lui Putin… Modul în care va
aborda, sub aspect juridic,
criza umanitară rusească…
Cea a fugarilor goniți din țara
lor de teama arcanului…
Pentru că se vor suprapune
non-sensuri pe care UE le-a
tot meșterit și impus statelor
membre, dar fără a privi însă
în perspectivă… Și vom
vedea acum felul în care Eu-
ropa se va raporta la rușii
care fug de mobilizarea din
țara lor, dar fără a deveni ea
însăși un factor discrimi-
nant… Cum îi va cataloga…
Pentru că se va găsi ea
însăși într-o contradicție… Și
nu doar de teama apariției pe
tapetul conflictului al unui al-
tfel de „cal troian” (recon-
ceput, în fond, la
modernitățile și specificitățile
războiului hibrid, nu?!), ci,
mai ales, din cauza blocajului
pe care l-ar putea avea din
partea propriilor state mem-
bre… Pentru că, pe de o
parte, UE a cerut sus-
pendarea „otova” a vizelor
pentru ruși, dar, pe de altă
parte, s-a dovedit extrem de
generoasă în asigurarea
unui cadru larg, fără nici un
control, al afluenței de
refugiați… Inclusiv
ucrainienei… Or, cum vor fi
tratați cetățenii ruși care vor
fugi de tiranul lor?… Umani-
tar, și ei ar trebui să
primească statutul de
refugiați, nu?… Și ar trebui
distribuiți în același mod în
care s-a procedat și cu alți
refugiați… Dar cum vor
răspunde unui eventual ast-
fel de apel statele care au
deja comunități semnificative
de refugiați ucrainieni?…
Țări ce nu vor sta
nepăsătoare, eventual
privind cum pe teritoriile lor
se vor înrădăcina fracții de
refugiați ce vor putea aprinde
oricând focare de conflict…

Poate și acesta este
o parte a războiului hibrid,
nu?!… Să generezi Europei
probleme la care nu s-a gân-
dit ori pe care le-a tratat prea
simplist… Iar aici ar trebui
inclusă și acțiunea de mobi-
lizare forțată din Rusia… Nu
atât pentru a asigura „carne
de tun” pentru propria-i
armată, cât, mai ales, pentru
a genera și forța un exil al

propriei populații, a unei părți
din aceasta… Un exil care să
compenseze „victoria” de pe
tușă a Europei, pe care
aceasta a crezut că a
obținut-o prin sancțiunile
vizând vizele cetățenilor
ruși…

Din această
perspectivă, Polonia și Cehia
nu trebuie nicidecum bla-
mate pentru că au anunțat că
nu vor deschide granițele
pentru rușii care fug din
cauza mobilizării în masă…
Pentru că, în fond, nu vorbim
despre o criză umanitară…
Ci despre decizia internă a
unui stat… Iar corelând cu
normele internaționale,
putem spune că toți cei ce își
părăsesc țara, pentru că nu
vor să îndeplinească o
obligație civică impusă de
propriul stat, nu îndeplinesc
criteriile pentru a primi vize
umanitare. În fond, nici unui
alt stat nu i-ar plăcea, să
vadă cum, în situația unei
acțiuni similare de mobilizare
a propriilor cetățeni, aceștia
fug și sunt primiți cu brațele
deschide de către alte state,
nu?!…

În fapt, Polonia și
Cehia au semnalat necesi-
tatea unei definiri urgente și
clare a statului acestor fu-
gari… Care nu sunt nici dez-
ertori, ei fugind de
mobilizare, nu lepădându-se
de haina militară, dar nu sunt
nici azilanți. Și atunci, ar tre-
bui ei tratați ca refugiați din
motive umanitare?… Avem
vreo dovadă că ei fug din
țara lor din cauza unor pre-
siuni și amenințări ce le pot
pune viața în pericol ime-
diat?… Mai ales că mobi-
lizarea pentru război este o
obligație constituțională… Și
fiecare stat ar trebui să
privească lucrurile prin
acestă posibilă variantă, de a
ajunge, la rându-i, să nu își
poată mobiliza proprii
cetățeni din cauza
disponibilității altora de a-i
primi ca „refugiați”. Chiar și în
cazul nostru, dacă analizăm
sincer, oare cum ar arăta
astăzi o eventuală campanie
de chemare sub arme a
cetățenilor?… Ne-ar plăcea
să avem de-a face, pe lângă
exilul unei părți a celor vizați,
și de imposibilitatea 
de a aplica normele
constituționale ale mobilizării
pe timp de război, doar pen-
tru că alte țări deschid larg
granițele pentru fugari?…

Am ajuns într-un alt
punct al războiului hibrid…

Generarea unor probleme ce
pot da naștere unor conflicte
la nivelul propriilor națiuni, in-
clusiv din cauza asperităților
dintre grupurile și
comunitățile de refugiați… Și
nu doar Polonia și Cehia
sunt expuse riscului de a
avea „fața în față” refugiații
ucrainieni, deveniți între timp
poate chiar rezidenți, și
grupurile de refugiați ruși…
Or, are vreun stat UE capac-
itatea de a răspunde unor
eventuale asemenea con-
flicte?… Fără a mai vorbi de-
spre posibilitatea ca exodul
declanșat de Putin să
„livreze” Europei adevărații
„cai troiani” ai acestui
război!… Pentru că nu doar
Polonia ori Cehia, dar nici
alte state nu sunt pregătite
să răspundă unei asemenea
provocări… Capacitatea de
a identifica eventualii spioni,
agitatori și declanșatori de
acțiuni ostile statului gazdă,
prin refugiații ruși… Am avut
dovada în cazul primelor val-
uri de refugiați în Europa…
Și cine ar vrea, în fond, ruși
la el în țară?!… (Și nu doar
din considerentul că așa ar
putea Putin, sau cine îl va
urma, să își justifice invaziile,
motivând că își protejează
comunitățile pentru că nu au
drepturi, ci pentru că există o
fobie istorică justificată!)…

Unde suntem noi?
Din păcate, tot sub coada
Europei Ursulei, așteptând
indicații… Dar ce ne facem
dacă Republica Moldova ne
va solicita ajutorul în fața
unui eventual asalt al
refugiaților ruși?… Cum ne
vom poziționa noi în a le oferi
un suport logistic când nici
măcar nu am luat în consid-
erare, la nivel instituțional, o
asemenea posibilitate?… Ce
sfat le vom da dacă, prin
părți ale frontierei lor cu
Ucraina, devenite ruse prin
orice fel de acțiuni, vor avea
adevărate porți și punți de in-
trare a refugiaților ruși în
Moldova, apoi mai departe în
Europa?… Cum îi vom con-
silia noi cu toată experiența
Nato în spate?… Mai ales
dacă poziționarea clară de
azi a Poloniei și Cehiei, ca
limitare a accesului unor
posibile cauzalități în Eu-
ropa, va fi fost tratată de noi
cu indiferența impusă de
alții…

●

Nu renunțați! Sunt drepturileNu renunțați! Sunt drepturile
voastre!voastre!

Gheorghe

Pipera

ÎÎn anul 2003, guvernul
României decidea, prin
ordonanță de urgență, să priva-
tizeze Petrom. Printre altele,
actul normativ prevedea alo-
carea unui procent de opt la
sută din acțiunile emise de so-
cietate către salariații Petrom.
Era vorba arunci de cca 75 de
mii de oameni. Mulți dintre ei
sunt acum trecuți la cele sfinte.
Ordonanța a fost aprobată prin
lege. Privatizarea s-a efectuat
în favoarea „austriecilor” de la
OMV, în fapt, un recipient al
acțiunilor strategice ale
Gazprom. Desigur, privatizarea
s-a făcut pe doi lei. Drept
condiții de aderare la UE, la fel
s-au efectuat și privatizările
unor bănci, tot cu austriecii.
OMW Petrom este acum a treia
cea mai mare companie din
România și, în plină criză
sanitară și energetică, a doua
cea mai profitabilă. Alocarea
celor opt la sută din acțiuni nu a
avut loc niciodată. Guvernul
României trebuia să emită o
hotărâre prin care să decidă cri-
teriile și metodologia de alo-
care. Nu a făcut-o niciodată,
deși au trecut zece ani.

Important: această alo-
care de acțiuni nu era
preăvăzută a fi cu titlu gratuit, ci
pe bani, prețul fiind egal cu cel
oferit Statului român de investi-
torul care, până la urmă, a
dobândit pachetul majoritar de
acțiuni.

Precizez, în plus, că
acest pachet de acțiuni nealo-
cate a determinat foarte multe
incidente judiciare, lupte subter-
ane de putere, trafic de
influență nefinalizat, plus ani
grei de închisare pentru unii lid-
eri de sindicat și oameni de
afaceri.

În luna mai a anului
2019, întrucât respectiva
hotărâre de guvern nu fusese
emisă, ÎCCJ a pronunțat o de-
cizie definitivă prin care a
obligat Starul român să o emită,
sub sancțiunea unei penalități
de întârziere de 1000 de lei pe
zi în favoarea tuturor celor cca
16500 de reclamanți și
intervenienți. Aceste penalități
sunt, în prezent, obiectul unui
mega-proces de executare
silită, demarat atât în țară, cât și
în strainătate. Până în prezent,
aceste penalități nu au fost
achitate, iar hotărârea ÎCCJ cu
privire la acele acțiuni reprezen-
tând opt la sută totalul acțiunilor
emise de OMV Petrom nu a fost
emisă (există o hotărâre care
se preface că alocă un procent,
în loc de opt la sută, dar amână
procedura cu încă doi ani), deci
penalitățile curg în continuare.

Cu titlu de fapt divers,

vă invit să faceți un calcul al
acestor penalități. Înmultiți 1000
de lei cu 16500 de reclamanți și
cu 1000 de zile (trei ani) și
vedeți cât vă dă. Vă va lua
amețeala. La aceste sume
colosale se adaugă costurile de
judecătă (cca 16.500 de
reclamanți sunt implicați în
minim patru dosare de fiecare,
căci statul contestă inutil exe-
cutarea) și costurile finanțării
colectării creanțelor. Acești bani
se vor achita, într-un fel sau
altul. Desigur că acești bani se
vor suporta din budget, deci din
taxele și impozitele noastre.
Există însă și o răspundere a
celor care nu au emis respec-
tiva hotărâre nici după
pronunțarea deciziei ÎCCJ.
Există despăgubiri și amenzi
pentru nerespectarea unor
hotărâri judecătorești emise în
contencios administrativ. E
vorba de art. 18 și, respectiv,
art. 24 din Legea contenciosu-
lui. Așa cum rezultă din poză,
Curtea de Apel București a
decis să amendeze prim-
miniștri României de după data
de 8 mai 2019 (data emiterii de-
ciziei ÎCCJ) cu suma de 20 la
sută din salariul net brut pe
economie pe fiecare zi de în-
târziere în emiterea hotărârii de
guvern de alocare a celor opt
procente din acțiunile OMV
Petrom.

Așadar, Dăncilă,
Orban, Câțu și Ciucă sunt
obligați, fiecare, proportional cu
zilele în care au fost/sunt pre-
mieri, să achite această
amendă de cca 500 de lei pe zi.
În același timp, Curtea de Apel
București a decis și plata unor
noi penalități de 1000 de lei pe
zi de întârziere, în favoarea
reclamantei.

Imaginați-vă: în
această speță sunt implicați
deja cca 16.500 de reclamanți.
Deci, amenda și penalitățile se
pot multiplica de 16.500 de ori.

În final, țin să vă spun
asta. Omul obișnuit renunță la
orice luptă judiciară chiar
înainte de a o începe. Unii chiar
inundă internetul cu îndemnuri
„optimiste” de genul n-are rost,
frate, nu sunt șanse, judecătorii
sunt corupți/slabi, avocații
scumpi, adversarii mult prea
puternici etc. Acest defetism
este periculos pentru
democrație și statul de drept.
De exemplu, Arafat & co au
reușit să distrugă orice drepturi
și libertăți și aproape orice
intenție de luptă judiciară pen-
tru apărarea acestora tocmai
pentru că au știut exact cum
stau lucrurile cu voința cvasi-
inexitentă a cetățenilor români
de a-și apăra drepturile în
justiție, mai ales în formula pro-
cesului colectiv.

●
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Infracțiuni de rostire româneascăInfracțiuni de rostire românească

Magda

Ursache

NNu obosesc să
repet că liantul important
care ne mai ține
nedistanțați, la un loc și ai
locului, e limba română. Se
șterge identitatea națională
pas cu pas. După proiectul
de eliminare a tricolorului de
pe actele de identitate, altă
boacănă. Minte de iepure,
ministrul Culturii a găsit cu
cale să schimbe numele
stației de metrou Eroilor
cu…Opera, motivând că
ăsta ar fi drumul Uniunii Eu-
ropene. Dar ce treabă o fi
având UE cu stația Eroilor?
Exact ce treabă are domnul
Bogdan Gheorghiu cu cul-
tura. Și câți miniștri am avut,
necroiți intelectual pentru
așa ceva: cultură!

Sunt disprețuiți, pe
multe canale televizuale, cei
care vorbesc elevat, ca la
carte sau „ca din cărți”. Orbii
pentru istorie, gramatică,
literatură câștigă teren. Că
s-a distrus învățământul cla-
sic tip Haret e fără dubiu.
F.V.Câțu dixit: „Sănătatea și
învățământul sunt chestii de
propagandă cu care trebuie
să terminăm”. Zis și făcut.La
ce grijuri are, achiziționarea
a 120.000 de doze de vac-
cin, școală „în format fizic”
pentru copii vaccinați, mă
aștept la multe succesuri. În
plus, n-o să-și complice
viața respectând reguli gra-
maticale, când deține „cre-
ativitate” și are de scris
esee.

Vă relatez un episod
din tramvaiul de „Baza 3” (
baza industrială nu mai
există, i-a rămas doar nu-
mele).Un consumator de
chipsuri ( le ronțăia non-
stop) tinerel ocupase un
scaun destinat bătrânilor, în
timp ce o doamnă în vârstă
abia se ținea pe picioare.
Dacă zburam cu Lufthansa,
unde salutul „Doamnelor și
Domnilor, bine ați venit la
bord!” e interzis ca discrimi-
natoriu, nu puteam folosi
vocabula doamnă; în tram-
vaiul de Baza 3 am putut. I-
am arătat băiatului sigla
indicând restricțiile. Mi-a zis
că nu știe decât engleză. E
un desen fără cuvinte,
băiete, i-am răspuns în
engleză. Și dacă nu știi
românește în țara ta de orig-
ine, e sigur că nu știi nici
englezește. „Degeaba vă
sperați”, cum se rostește
Câțu despre PSD. Școlerul
de educație nouă n-a cedat,
în ciuda protestelor
călătorilor. Ce să mai zici
decât că somnul bunului
simț naște monștri? Și
poate că ministrul Mediului
ar trebui să se ocupe și de

ecologia limbajului, de
vreme ce Învățământul dă
greș.

Suntem în coláps,
zice prim –ministrul.Așa
pronunțat, nu; în cólaps, da,
suntem. Ba chiar în situație
catastruoasă, cum anunță
România Te vede. Ce
înseamnă vaccinul pentru
Cîțu? „Cafeaua la interior”.
Bine nu stă nici cu
prepozițiile limbii române.
Oare ne așteaptă ani de zile
cu prim- ministrul celor 12
minute? De vreme ce Dum-
nezeu a dat Sănătatea doc-
toresei Mihăilă, care își
epilează discursul, poate s-
o îndura să ne scape de
premierul-interjecție.

Ce te vaiți? îmi
spune un prieten la telefon.
Avem marfă cool în marke-
turi, avem pizzameni și es-
cort girls, avem destule
vipușoare de la care primim
kiss-uri pe suflet. Cântarea
Pandemiei continuă și
continuă, îmbogățindu-ne
Fondul Principal de Cuvinte
cu rapel, incidență, stare de
urgență, stare de alertă,
stare de excepție…
Președintele e ferm: ai de
ales, române, să fii precáut
ori prost. „Am ajuns prost”,
comentează domnia sa fap-
tul că procesul de vaccinare
nu merge. Peste Prut, Maia
Sandu recomandă santé
ieftin. Urare de ultimă oră?
Covid ușor! Și câte măsur’
în regim de urgență, contra
nevaccinaț’, dar sănătoși,
ne mai așteaptă în
următoarele săptămâni în
balonul alegerilor interne
PNL, cu Rareș Bogdan la
manetă, politician cu prin-
cipii ultra- elastice, de ultra-
demagog, cum ar zice
nenea Iancu.

De rămas ne-a (mai)
rămas privilegiul de a face
haz și mai ales de nehaz,
să-i dăm pe râzătoare pe
aleși și pe ne-aleși, precum
caricaturistul Ciosu ori epi-
gramistul Hurubă, care
practică umor de calitate.

Și mai râdeam de ti-
curile verbale ale activiștilor
PCR, de pronunția lui nea
Caisă pretinie, muncipiu și
câte altele. Smintelile de
limbă ale politicilor actuali
rămân de neîntrecut, ca și
incredibilul lor tupeu. N-or
ști că o funcție publică pre-
supune și un comportament
lingvistic corect?Nu cunoști
cuvântul, nu-l folosi. Nu
cunoști pronunția corectă,
încearcăs-o afli. Turcan
proroghează și ne
ignorează; mai nou, se
zdrobește să pună „în
transparență” o lege sau ce-
o vrea să pună în
transparență conița. Și-i
gata- gata să-și rupă bluza
de pe ea de dragul nostru.

Un fan o numește Doamna
T.. Ce caraghios! Se în-
toarce Camil Petrescu în
mormânt. Mai potrivit mi se
pare s-o numim „mama
gafelor” de vreme ce nu
prea pare descurcată la
minte. Alt liberal vrea să
adereze (Să adere, ale-
sule!).O ministră muncită nu
scapă de acel r din repercu-
siune. Și nu numai r se
bagă unde nu trebuie, și
este în toate ce sunt, ca și
cum ar fi corect să eviți o ca-
cofonie inexistentă. Un ins
„ca și” finanțist ne anunță
trasabilitatea banilor. Nu-i
mai la îndemână să zici
traseul lor? În fapt, traseul
împrumuturilor gigantice îl
știe doar Cîțu, dar nu-l
spune, cel care confundă
r e c u n o a ș t e r e a
cu…recunoștința, fiindu-i
străine ambele.

Cum de-ți încarci
mintea și-ți pierzi timpul cu
inepțiile astea? revine gri-
juliul amic, la telefon. Timp
nu-mi pierd: în „doișpe”
minute am materie primă
pentru „doi” foiletoane, atât
de pretitundenar jalnică,
strâmbată, pocită e limba
română . Doi nu mai are
feminin: doi fete, doi chei,
doi secunde, doi rapeluri,
doi restricții, doi județe
(carantinate), dar și doișpe
voturi (furate). Dâmbovițeii
traseiști ai posturilor t.v. zic
pă telefon,pă instanță, pă pi-
cioare. Un nervotic își
pierde firea: „Ce te uiți, mă,
așa pă mine?”În ultima
vreme, a apărut „discuție pe
doza a treia”.

Acum vedem ce cu-
rativ ar fi fost proiectul lui
Pruteanu. Dacă Legea Lim-
bii Române, promulgată în
2004, ar fi fost și aplicată, n-
am avea atâtea up-datări
nebunești, foarțând lexicul.
„N-am Time”, declara recent
un teleast. Pariez că nu
mănâncă din farfurie, ci din
dish.Un senator ne-a rupt
cu o vedere din Afganistan:
„Era un lucru wow!”…

Vorbind cu Oana
Lazăr, realizatoare de
excelență la TVR Iași, care
are mereu dinspre mine
magda cum laude, am con-
chis că accentele ( Ozana
Barabancea le spune
acccenți) sunt în cea mai
mare suferință. Pentru un
contabil, o sumă e ínfimă;
ce indíce are? întreabă
altcineva. Recéptorul nu
știe. Anomálie, e timpul tău!
O reclamă ne propune
medicamente benefíce. O
știristă care n-a pus burta
pe carte îl numește pe Pr.
Ilie Cleopa Protosinghélul.
Ați observat? Cu cât decol-
teul e mai adânc, cu atât
vorbitoarea e mai agramată.

Ampla deteriorare a

început-o la vârf Ion Iliescu (
de pomină a rămas Sulaina
pentru Sulina). A fost
continuată de prof. univ. dr.
Constantinescu, geolog, cu
„mă refer asupra” și cu „nu
suntem mai prejos 
decât nimeni”. Cât despre 
Iohannis, deține experența
înaintașilor.

Clasa politică se
exprimă cum se exprimă,
așa cum o duce gura. Mai
toți sfidează nonșalant
limba română. Organiza-
torul vaccinării, dr.
Gheorghiță, sfidează și
latina, vorbind de o
adeverință ad labam. Co-
manda la colonel! Un profe-
sionist al limbii române se
întreba dacă a vorbi corect
în românește presupune să
cunoști și latina. Ei, uite că
da, trebuie! Altfel te poți face
de râsul curcilor.

În ce mă privește,
am rezistat tocșoiștilor până
la urletele bâlbâite 
ale deputatului USR-
PLUS Emanuel Ungureanu:
asasascultatați-mă; mă-
mămămăsurile mememed-
icale. Vă imaginați cum ar
folosi vocabula manipulabil-
itate? A, nu manipulare, lun-
girea fără noimă a
cuvintelor fiind dragă
stricătorilor de limbă. Eu,
una, n-am Fikatforte să-l as-
cult pe parlamentarul Un-
gureanu. Cineva spunea că
l-ar vaccina de cinci ori
dintr-odată, doar-doar l-ar
scăpa de deficiențele de
emisie. „De doi zi-zile nu
vovovorbim decât.” Întreb:
dacă ai limba încleștată, ce
cauți la televizor și nu numai
„de doi zile”?

Guvernanții noștri
mascați arată în ședințe ca
măștile lui Ensor. Râdem
până ne dor fălcile. Suntem
contagioși? Cine știe! Și
cum în democrația noastră
de ocazie ( ca să nu-i mai
zic second hand) se cam
poate ce nu se poate, ne-or
da cu o ordonanță de
urgență în cap: „Fără norme
gramaticale, ca să fim liberi
zi și noapte”.

Va fi interzis să mai
râdem de limba uzitată la
vârf statal? Posibil. Ni se va
cere să fim supuși
credincioși la rău și la mai
rău. Cum o face marele
spirit oral, ministrul de
Finanțe Dan Vîlceanu, om
sensibil: „simt scumpiri” „ca-
n toată Europa.” La scumpiri
suntem cei mai buni.

Atât de buni, încât
tinerii au ajuns la concluzia
că nu mai e de stat în țară,
iar fără tineri nimic nu
facem. Oare noi, cei rămași,
ar trebui să luăm lecții de
autoapărare lingvistică? Și-l
întreb pe Gabriel Mardare,
lingvist, dar și scriitor, as în

arta comunicării: Știi vreo
mască eficientă pentru a nu
ne molipsi de virusul, cu
tulpini multe, al greșelilor de
rostire?

Pentru cei care cred
că România e drum închis
definitiv și vor să se salveze
fugind în alt popor, în altă
limbă, afirm decis: dintre
scriitori, sunt mulți plecați
care spun că în limba natală
scriu mai cu har, mai expre-
siv, iar filosofi ca Noica știu
ce nuanțat poate gândi ea,
limba română, când –vorba
Eminescului – e lăsată de
specialiști să-și vadă de ale
ei, să se gospodărească
singură.

Pierderea limbii e
tragică. La fel de tragică e
pierderea demnității
naționale. S-a întâmplat
luni, 23 august, la Kiev,
când președintele și pre-
mierul n-au putut articula
nimic după ce președintele
Ungariei a declarat că
România e „stat ocupant” și
că Transilvania ar aparține
Ungariei. Era atât de greu
să se dea o replică fără
prompter? Greu pentru Cîțu,
dar și pentru Iohannis?

Închei, nu fără a-l
cita pe D. Caracostea:
„…ceea ce se numește atât
de searbăd gramatica unei
limbi este de fapt depoz-
itarea unei forme a gustului
național.” Cei care ignoră
cuvântul național nu sunt
decît ambasadori ai neantu-
lui.Mihai Ursachi îl țintea pe
unul singur, acum s-au mul-
tiplicat, clonat etc. Eu sper –
așa sper!- că vor ieși din
cărți, cum au ieșit și
proletculții...

●



4 Tichia de politician

Toată lumea e supărată pe Marga!Toată lumea e supărată pe Marga!

Diana Maria

Brăgaru

EE putinist. A afirmat
că pentru ca războiul să
înceteze, Ucraina trebuie să
cedeze teritorii. Henry
Kissinger a expus exact
aceeași idee în aprilie, în
cadrul Forumului Economic
de la Davos și nu l-a numit
nimeni „rusofil”, „putinist”.
Ciudat, nu, cum se acordă
aceste apelative și cât de
„maleabilă” este reacția
opiniei publice în funcție de
naționalitatea celor care
proferează, în final, aceeași
idee. La nici patru luni de la
expunerea opiniei person-
ale a lui Kissinger, opinie
avizată dar deloc dezbătută
de mainstream pentru că nu
e corectă politic și nu
slujește anumitor interese
militare din zonă, aceeași
părere, venind de ăsta dată
din gura unui fost ministru
de externe al unei națiuni
considerate și tratate ca una
de mâna a saptea, devine
motiv de oprobriu.

În acest moment,
după aproape șapte luni de

război în care Rusia se
joacă de-a șoarecele și
pisica cu Ucraina, singura
învinsă este UE și singurul
câștigător, SUA. Și nu pot

să nu mă întreb dacă nu
cumva ambele puteri, atât
cea de la Kremlin cât și cea
de la Casa Albă, nu au
cumva un alt plan decât cel
prezentat cu pompă. Pentru
că și Moscova, și cea de la
Washington au acumulat
multe frustrări și au avut

multe de pierdut din ridi-
carea UE.

Cum Putin pare că
nu a fost interesat de un
blitzkrieg, ci de un război de

uzură, reorientarea expor-
turilor de gaz și petrol
(aparent din mers), prin
găsirea rapidă de alți
parteneri economici și chiar
militari (a se vedea planul
de exerciții militare comune
ruso-chineze), umplând vis-
teria, Rusia e departe de a

fi învinsă. Pe cealaltă parte,
SUA ajută militar Ucraina,
industria de armament
americană înregistrând
profituri uriașe. Praful,

uitarea și liniștea perfecta s-
a așezat peste dosarele de
corupție și deturnarea unor
sume uriașe de bani publici
în eșecul numit Afghanistan.

În acest timp, Eu-
ropa a început să tragă cu
succes mâța de coadă, pe
măsură ce iarna se apropie.

Dacă adevărații conducători
ai UE (și aici mă refer la
Germania și Franța) nu se
hotărăsc să rupă urgent
motanul plin de slavă și ero-
ism, așa-zisa ligă a „țărilor
civilizate” va intra, inevitabil,
în cea mai neagră perioadă
din istoria lor. Dar pentru a
pune în practică ideea
expusă de Kissinger este
nevoie de ceva, nu?! Însă
liderii europenii sunt mult
prea preocupați de interz-
icerea unor marșuri în Ser-
bia, de penalizarea Ungariei
și Poloniei pentru ne-
supunere oarbă, de poluare
și valoarea practică a ento-
mologiei, ocupații care le
răpesc tot timpul. Așa că
soluția sugerată fără
echivoc de către Kissinger
și reluată în detaliu de către
Marga rămâne la nivel de
cancan politic și produce
doar lamentări de bocitoare
profesioniste.

Restul e tăcere. Și
foame. Și frig. Și moarte.

●

Execuția sumară a lui Andrei Marga-HoriaExecuția sumară a lui Andrei Marga-Horia

Viorel

Patrichi

ÎÎn țara noastră au
apărut două falange de
principioși, gata de luptă unii
cu alții în jurul Ucrainei. Unii
susțin necondiționat Ucraina și
integritatea ei fiindcă așa dă
bine la Bruxelles și la Wash-
ington. Ei nu realizează ce va
însemna o Ucraină victorioasă,
revigorată după modelul Uniu-
nii Sovietice cu ajutor ameri-
can. Alții țopăie alături de
Rusia fiindcă le pute… Amer-
ica. Nu de dragul lui Putin se
manifestă ei așa, dar parcă au
fost concepuți din același
cristal cu bunicii care au întors
armele, chiar dacă au sacrificat
astfel viața Mareșalului Ion An-
tonescu și a peste 140.000 de
militari români, motivând că
erau pragmatici. Ar mai exista
o categorie puțin vizibilă, unde
mă aflu și eu: ei nu scot
baioneta sau brișca, șuriul sau
unghiera ca să le arate
celorlalți că politica trebuie să
fie mult mai nuanțată. Ei nu
pornesc de la premisa că un
criminal este mai puțin abom-
inabil, decât alt criminal. Am
scris de multe ori că Rusia și
Ucraina se păruiesc ca doi tâl-
hari pe pământurile altor
națiuni, invadate de Stalin. Și
că, după război, va fi nevoie de
un nou Trianon pentru Rusia și
Ucraina. Iar la aceste negocieri
trebuie să participe SUA,
China, Germania și toți vecinii
celor doi tâlhari. Negocierile
trebuie să se desfășoare sub
auspiciile Organizației
Națiunilor Unite. Numai așa
putem clarifica frontierele im-
puse de imperii. A, uitasem, pe
unde se mai ascunde oare

OSCE? Câți munți de cafea s-
au băut inutil la reuniunile
OSCE? În aceste
circumstanțe grotești, a căzut
prematur Andrei Marga între
cei doi tâlhari. Nu, nu, nu-l con-
fund cu Nazariteanu… Fost
ministru al Învățământului și de
Externe, Andrei Marga a simțit
nevoia să ia atitudine conform
dreptului istoric. Fostul ministru
susține că el se încadrează pe
linia specialiștilor care dau
tonul în lume, de la
universitățile din Harvard și
Chicago: „Suntem aici cu o
situație absolut specială și o
spun cu toată răspunderea:
Ucraina este în frontiere
nefirești. Ea trebuie să cedeze
teritorii Ungariei – Transcarpa-
tia, Poloniei – Galiția,
României – Bucovina și Rusiei
– Donbas și Crimeea. Sunt ter-
itorii ale altor țări. Noi nu avem
documentele secrete la
îndemână, documentele de-
ciziilor care au dus la situația
aceasta din Ucraina. Personal,
sunt pentru ceea ce numesc
școlile de la Harvard și
Chicago realismul politic. E o
școală a realismului politic
american care spune simplu:
„ar trebui ca supraputerile
SUA, China, Rusia, Uniunea
Europeană să aibă o nouă
înțelegere privind structura de
securitate în Europa și în lume.
Cât timp nu este structura
aceasta nu va fi posibilă de-
mocratizarea nici în Ucraina,
nici în rest”, a remarcat Andrei
Marga.

Sigur, furat de patima
controversei, el trebuia să
spună că în Ucraina se află
captive nordul Bucovinei (nu
Bucovina!), Herța, sudul și nor-
dul Basarabiei, Insula Șerpilor.
A fost suficient ca ultrașii

Ucrainei din România să fure
foc și să-l acuze pe Andrei
Marga că este omul lui Putin,
desi el nu afirmase că susține
invazia rusă din Ucraina. A vor-
bit și el ca polonezii care vor
trilioane de euro despăgubiri
de la Germania, iar cancelarul
german le-a dat peste bot
polonezilor cu Silezia. Sau ca
oficialii de la Kiev, care ne cer
bani ca să învețe co-naționalii
noștri limba română în
Ucraina, dar n-are cine să le
dea o smetie de la București
haholilor… „Și închei cu
aceasta, să fim foarte limpezi:
cât timp nu se rezolvă printr-o
discuție și cu America și cu
Rusia, și cu Germania, și cu
Ucraina, și cu China și nu se
va ajunge la un acord, nu va fi
liniște în Europa. Nefiind
liniște, democrația va suferi”, a
spus Andrei Marga. Primii care
l-au atacat pe profesorul
Marga au fost ziariștii care nu
cunosc istoria României și,
pentru că nu știau să explice
mai mult, au afirmat că „Marga
a făcut declarații halucinante”,
un cuvânt la modă. A urmat un
atac la șpangă din partea mar-
ilor noștri diplomați. Teodor Ba-
conski: „Încalc punctual o
regulă pe care mi-am impus-o:
să nu spun/scriu niciodată
ceva critic despre (totuşi)
puţinii compatrioţi care au avut
privilegiul şi responsabilitatea
de a conduce Diplomaţia
românească după 1989. Mi s-a
părut elementar ca, între foştii
miniştri de Externe, să existe
solidaritate şi preţuire
reciprocă, mai presus de cliva-
jele politice sau ideologice: în
fond, ei au reprezentat în restul
lumii o singură ţară şi o singură
naţiune. Declaraţiile recente
ale d-lui Andrei Marga despre

posibila soartă a Ucrainei sunt
însă lamentabile şi scan-
daloase. Chiar nu ne mai
putem imagina Europa ca pe
un tort teritorial pe care şi-l îm-
part, cu preţul unor războaie
sălbatice, diverşi dictatori
descreieraţi. Domnule Marga,
încercaţi să trăiţi în secolul 21
şi respectaţi, măcar prin
tăcere, efortul generaţiilor post-
belice şi post-comuniste de a
construi un proiect european
definit prin pace şi
democraţie”. Adrian Cioroianu
preferă să rămână profesor
conform: „Era absolut firesc că
România să aibă şi ea porţia ei
de iliberali, de oameni care să
rezoneze la ce spune Viktor
Orban sau la ce spune
Vladimir Putin. (…) A pleca de
la fantasma că dacă dai unui
vecin agresiv o bucată de teren
îl vei mulţumi, istoria a demon-
strat că ne înşelăm. Dacă unui
stat agresiv îi faci o cedare, va
deveni şi mai agresiv”; Bogdan
Aurescu este călare pe Duci-
pal: „Ministerul Afacerilor Ex-
terne consideră că declarațiile
făcute de domnul Andrei
Marga în spațiul public cu
privire la războiul de agresiune
al Rusiei contra Ucrainei și
efectele acestuia sunt inac-
ceptabile. Aceste declarații
sunt în flagrantă contradicție
cu poziția oficială a României
față de agresiunea ilegală,
nejustificată și neprovocată a
Rusiei împotriva Ucrainei, pre-
cum și cu principiile fundamen-
tale de drept internațional 
care guvernează relațiile
internaționale în prezent. MAE
respinge ferm poziționarea
domnului Marga, care preia,
încurajează și propagă nara-
tivele maligne emise de Rusia.
MAE reiterează susținerea sa

fermă pentru suveranitatea și
integritatea teritorială ale
Ucrainei, în granițele sale re-
cunoscute la nivel
internațional”. Parcă m-aș opri
aici: dacă domnul Aurescu
pune și pe mine eticheta cu
„narativele maligne emise de
Rusia”. Chiar dacă nu am fost
ministru… Au calchiat o expre-
sie tare: „narativele maligne”.

Andrei Marga a revenit
și și-a susținut ideile, ca orice
ardelean care „se sprijoană” pe
picioarele din spate: „1. Con-
flictul din Ucraina nu se poate
încheia decât printr-o
înțelegere care să implice
Rusia, SUA, Ucraina, Germa-
nia, Uniunea Europeană,
China. Indiferent de cine
“învinge”, nu va fi pace în Eu-
ropa dacă nu se iau în seamă
interesele de securitate ale
fiecărei părți. Oricum, eu-
ropenii vor fi cei care vor achita
facturile de orice fel; 2. Ar tre-
bui trase consecințe și din fap-
tul că Ucraina este în granițe
nefirești. După toate criteriile
istorice și demografice, ea are
de cedat teritorii vecinilor, în
granițele cunoscute: României
– Bucovina și județele, Un-
gariei – Transcarpatia, Poloniei
– Galicia, Rusiei – Dombasul;
3. Nu suport iluziile, căci, în
Ucraina actuală, până la
democrație este un drum; 4.
România nu are ce căuta în
acest conflict. Ea nu ar trebui
să înfrunte vreo criză în plus,
fie ea și energetică, din cauza
conflictului. Repet oricând
afirmațiile rostite, căci ele
exprimă adevărul cel mai sim-
plu cu putință. Altfel, lucrurile
se țin mai departe într-o criză
absurdă, la care sunt, totuși,
alternative”.

●



Ghimpele Națiunii

Coji de semințe pentru cornetele din nici măcar Coji de semințe pentru cornetele din nici măcar 
cărți ori ziare ale generațiilor de mâine…cărți ori ziare ale generațiilor de mâine…

Cezar Adonis

Mihalache

ȘȘi totuși, de ce să
faci așa ceva?… De ce să
iei repere ale culturii tale
scrise, național literar-istori-
ografice, să le fărâmițezi în
petice subiectiv considerate
ca fiind suficiente ca
reprezentare a acelui întreg
pe autorul l-a rostuit într-un
anumit fel, într-o anumită
tonalitate și finalitate, și să
le mutilezi, dându-le noi
„înfățișări”… Noi „expresii”,
noi „forme de prezentare”, a
priori considerate ca „min-
ima moralia” acceptării lor
de către generații pe care
oricum mulți dintre cei ce
fac aceste oribile mutilări nu
le înțeleg, pe care să le dai
lumii trecând cu mult dincolo
de limita oricărui bun simț al
„calchierii” de dragul actului
pseudoregizoral, și al
infatuării, mai ales, ca „new
content” al unor scenariști,
nu epigoni, nici măcar, ci
de-a dreptul goi în propriile
cuprinderi de estetică lit-
erar-culturală.

Dar întrebarea nu își
mai are de multă vreme
sensul… Pentru că nu
rațiunea și nici aceea
minimă logică a înfăptuirii a
ceva, fie și cu forcepsul, nici
măcar cu bisturiul, pe

munca înaintașilor, nu sunt
cele vizate în mod real… Ci
însăși esențele, prin
acțiunile de descărnare de
conținut tocmai a operelor
înaintașilor, de golire a pat-
rimoniului național, de
risipire a filelor-manuscris și
de vânzare a obiectelor ves-
tigii, culturale și de cult reli-
gios, artefacte antropologic
identitare ale începutului și
continuității noastre ca
neam, ca națiune….

Curând, patrimoniul
fizic al românilor nu va mai
fi de găsit… Poate nici nea-
mul… Nici măcar ca popor
plătind prețul acceptărilor…
Ci va fi unul risipit, vandal-
izat, mezat, vândut și
înstrăinat prin mâinile hi-
doase ale unor licitatori și
curatori de expoziții cu in-
cursiuni final fatale… Deja
el își numără, își tângâie ul-
timele clipe prin filele tot mai

rare, prin manuscrisele
înstrăinate departe de orice
posibilitate de a le mai recu-
pera… Muzeele sunt tot mai
goale, vitrinele lor fiind
umplute acum cu dovezile-
făcături ale unor mimi ce
deja își serbează regatul
prezenței lor false prin vre-
muri… Prin ani ce nu ar
acoperi nici măcar notele de
subsol ale istoriei noastre…

Moștenirea fizică
este aproape un reper

apocrif… Ne rămâne însă
patrimoniul identitar „în
mișcare”… Cel ce mai este
expus prin operele literare
reeditate și prin cele puse în
scenă pe podele unor teatre
tot mai mici, tot mai
„încolțunate” în șemineul
unei națiuni ce îngheață sub
răsuflarea veneticilor și a
propriilor trădători…

Și atunci, da, mai
este doar un pas… De-

sprinderea identitară de tot
ceea ce a aparținut
vreodată acestui neam… Și
nu, nu este o simplă batjo-
corire livrată de pseudoint-
electualii ce scrumă cu
lingurița știrbeniei culturale
în fundațiile noastre… Este
o acțiune grosolană, dar și
grosieră, de dizolvare a
liantului din rosturile de
identitate ale acelor fundații
altădată metereze, astăzi
cioburi în ruină ale măreției
unui neam hașurat de pro-
pria-i plecare spre neant…
Și nu doar operele vizate
acum vor fi retezate din
filonul lor identitar… Nu
doar „Moara cu noroc” a lui
Ioan Slavici ori „Enigma
Otiliei” a lui George
Călinescu vor ajunge a fi
tratate, nu ca expresii-reper
și expresii-vestigii ale
moștenirii literare identitare,
de neam și țară, ci drept
„fragmente de texte din pro-
grama de bacalaureat”…
Căci, la un moment dat,
monumentalismul se
îndepărtează singur, se
disipă, sub umbra rece a
lașității celor doar privesc…

Să vii cu piese de
teatru din frânturi prezentate
voit ca simple amalgamuri
din literatura clasică pe care
să le „montezi” pe scenele
altădată glorioase este miz-
erabil… Și nu avem acel

minister al identității care să
vegheze la astfel de smul-
geri, de divizări, de
mutilări… Și atunci, ne va
mai mira oare când poate
chiar scrierile în jertfă nu vor
mai fi privite ca lucrări mon-
umentale, ca borne omnia
lăsate antropologiei cultur-
ale de neam și țară, ci ad-
notate în noi „carcase” ale
acelui new content cu „texte
din programa de bacalau-
reat”…

Și nu excesul de azi
în excizarea identitară din
făptura roman, din ființa
scriere, pentru început
„Moara cu noroc” și
„Enigma Otiliei”, și „schele-
tizarea” lor pe podeaua unui
„Nottara” cândva atât de
atent și exclusivist în
oferirea pieselor de teatru
către public, nu este o
acțiune întâmplătoare a
unor rătăciți căutând să lase
și ei ceva pe marginea unui
șanț pe care și-l închipuie
egal brazdelor marilor
înaintași, totul fiind girat de
„culturnicii” noștri prin fon-
durile europene de
însămânțare a nimicului ce
va rodi doar coji de semințe
pentru cornetele generațiilor
de mâine…

●

Slugi ticăloase…Slugi ticăloase…

Zoe

Dantes

NNiște slugi au au
ajuns să conducă o țară.
După ce au pus un foc.
Mare. În urma căruia au ars
de vii niște tineri. Colectiv i
s-a spus operațiunii prin
care unul, mai slugoi decât
oricare slugă, a vrut și el gu-
vernul lui. Din clipa aceea a
început teroarea. 

A plătit cineva real-
mente pentru focul și morții
aceea? Nu. Ceea ce s-a
aruncat la plebe a fost doar
praf în ochi. Și o știm toți.
Doar că se tace! Slugile au
vazut că merge. Și dacă
merge s-au pus pe treabă. A
venit guvernul lui, care a
desțelenit cărarea dis-
trugerii. Atunci s-a dat verde
unor „specialiști”!. Care
specialiști? Ăia pe trotinete,
cu glezne goale și bibliote-
cile în telefoane. Nu
contează că ei nu stiu limba
română! Da’ ei vorbesc en-
gleza, mă! În schimb știu să
execute. Ordinele primite de
șoferi. Șoferii unor așa-ziși
șmecheri.

Slugile au pus-o de
o lovitura de stat. Prin au-
gust 2018. Lacheii s-au
adunat să facă protest.

Anticorupție! Împotriva cui
se făcea protestul? Că ăia
cei mai corupți urlau că
vroiau o țară ca afară. Urlau
despre ciume și alte putrezi-
ciuni. Ei erau protagoniștii.
În frunte cu unul de
îmbrăcase o geacă roșie. Și
ieșise și el în piață. Atunci
se dăduse startul! Era și el
un protestatar acolo! Și o
știm toți! Doar că se tace!

Ulterior, a venit 
raiul slugilor. Plandemonia!
Slugile s-au transformat în
„autorități oficiale”. Și au
pus-o de o hemoragie
financiară rar întâlnită! Cea
mai mare delapidare
financiară cu care s-a con-
fruntat vreodată această
țară! Slugile au devenit slu-
goi ticăloși ai stăpânilor care
i-au îndesat în scaunele
ministeriale. 

S-a distrus o țară. Și
ce?! Pe cine interesează?
Vi s-a spus să stați în case.
Virusul ideologic bătea în
geamuri de la ora 22. Îi
plăcea viața de noapte. Îi
plăcea să vadă tancurile pe
străzi, spitalele transformate
în lagăre de exterminare,
izoletele, sacii negri, biseri-
cile închise și îi plăcea să
siluiască Constituția ori de
căte ori avea el chef. Fără
să spună nimeni nimic. Tre-

buia să te speli pe mâini de
o mie de ori, să te uiți la tele-
vizor, tablete, telefoane, cal-
culatoare, toate băgate în
priză. Ca să auzi anunțurile
importante ale gecilor negre
de piele din miez de noapte.
Să lucrezi de acasă! 
Adică să plătești tu 
fraiere, utilitățile, în locul
corporațiilor. Te obișnuiau
pentru zilele astea. Când
facturile au explodat și tu
imbecilule, ai stat acasă, să
plătești în locul lor. Ai fost de
acord cu mizeria care se
numește „școala online”!
Uite că a venit vremea să
înțelegi de ce! Ca să plătești
tot tu, imbecilule! Da măi,
da’ erai apărat de virus! Ăla
ideologic! A plătit cineva?
Nimeni!

Și o știm toți. Doar
că se tace!…

Într-o noapte s-a ter-
minat cu virusul ideologic și
lumea s-a trezit în altă
mascaradă. Zisă și război!
Slugoii s-au apucat să
salveze Ucraina. La ordin.
Astfel, slugile ticăloase zise
și „specialiști” în plande-
monie, s-au transformat
peste noapte în „specialiști”
militari. Aceleași slugi
ticăloase! Ale acelorași
stăpâni! Sloganul e doar
altul! Slugoiul șef a ieșit și ți-

a spus, iobagule, că unul,
Putin e de vină că ești sărac
lipit, că vine criza de orice
fel, că o să mori de foame,
frig și o să rămăi fără nimic.
Da! Dar o să salvezi
Ucraina! Ăsta e câștigul tău!
Așa spune una de la UE
care a făcut combinații pe
miliarde cu niște seruri. Alea
ale morții! Și care urlă mai
nou la toată UE că să trimită
facturile lui Putin! Ea fiind
îmbracată în culorile
drapelului UE care se pare
că înseamnă Ucraina. O
coruptă totală care strigă că
nu mai dă bani țărilor
corupte, dar ea își mărește
salariul! Cu mii de euro. Că
e criză, mă! Imbecilule! Și
pentru că tu ești imbecil, ea
face ce vrea fusta ei! Că e
stăpâna slugilor ticăloase!
Și o arde dubios cu green-
deal-ul! A plătit cineva?
Nu.Și o știm toți! Doar că se
tace!

Vine iarna! Și o să fii
și tu un personaj în Game of
Thrones! Că tot te trezeai la
4 dimineața să vezi un nou
episod! Îți plăcea ghemul de
minciuni! Uite că ai ajuns
să-l trăiești! Așa cum ai trăit
și 1984, Contagion și Min-
unata lume nouă! Le trăiești
pe toate! La scară de 1: 1! A
platit cineva? Nu.  Și o știm

toți! Doar că se tace!
Oare ce film sau

carte urmează să trăim?
Slugile ticăloase din toată
lumea, au un plan. Al slu-
goilor șefi! E nevoie de ceva
la scară planetară! Sunt
aproape de finalul planului
și lucrurile se vor precipita!
Știu că nu mai e timp! Știu
că timpul scurs va lucra îm-
potriva lor! Oricâtă armată și
miliție ar avea. Și indiferent
de ce sume vor fi aruncate
în joc, le trebuie un scenariu
apocaliptic. Pentru ca imbe-
cilul să rămănă cu gura
căscată și cu frica în oase.
Și să fie supus! Pentru tot-
deauna.

Urmează! Probabil
un film! A fost cândva făcut!
Și l-am vazut toți! Locația
este spectaculoasă, mo-
mentul este perfect și prob-
abil va fi Live! Că așa place
plebii! Nespălați, înfometați,
fără căldură, fără nimic. Dar
fericiți! Se vor uita la film!
Vor fi protagoniști! Va plăti
cineva? Nu! Și o știm toți!
Doar se va privi! În tăcere!

●


