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Acel praf și acea pulbere lăsate în urmă Acel praf și acea pulbere lăsate în urmă 
de tancuri și oameni…de tancuri și oameni…

Cezar Adonis
Mihalache

PPoate că, pe termen
scurt, nu poți șterge prin
agresivele politici de tip „cul-
ture cancel” identitățile…
Cel puțin atâta timp cât
aceste „anulări” însoțesc
doar șenilele tancurilor… Și
când înlăturarea sim-
bolurilor poate fi privită ca
un epigon ecou al identității
gestului primordial al
încercării de a renaște… A
acelei reînvieri naționale a
ta, și nu ca o „renaștere”
pentru alții… Pentru că
oricâte statui ar fi strivite de
tancuri, oricâte busturi și
efigii ar fi desprinse din so-
clurile și de pe zidurile de is-
torie de obuze, destinul
uman este menit a-și con-
tinua elegia… Chiar și din
praful și pulberea lăsate în
urmă de tancuri și oameni,
din distrugerile făcute de alții
putându-se reaprinde scân-
teile zilei de mâine… Dar
niciodată nu vei avea drep-
tul la o asemenea înturnare
în locul de unde alții te-au
alungat, de a te „recom-
pune” din distrugerile pe
care ți le-au produs ție,
dacă, fie și doar ideologic,
vei fi pus și tu în falca de ură
a excavatoarelor cultura și
identitatea celuilalt…

Astăzi, pare că
Ucraina se îndepărtează tot
mai mult de esența propriei
supraviețuiri… De acele jus-
tificate drepturi de a între-
prinde anumite acțiuni…
Începe să pună pumnul în
gură lumii libere, aceea care
a îmbrățișat-o protector,
riscându-și la rându-i liber-
tate… Căci Ucraina începe
să spună lumii ce trebuie să
facă!… Ce vrea să facă toți
ceilalți! Acum și în sfera
culturală, unde s-a refugiat
când i-a fost greu în
deznădejde…

Își dorește tot mai
crâncen cu totul altceva în
acele săli de cultură în care
a fost găzduită pentru a-și
obloji rănile suferinței unui
război în care s-au pierdut și
atâtea opere de artă. Atâta
cultură… Atâta siguranță a
libertății de mâine, prin
cultură, când zorile le vor fi
din nou libere… Și vor răsări
a poftă de cultură și peste
sălile filarmonicelor, și peste
teatre, și peste aleile
nevinovaților scriitori din

parcurile calcinate de
bombe… Acum însă, Kievul
a ales să dicteze acolo unde
nimeni nu poate fi supus cu
forța… Nimeni nu poate fi
îngenuncheat… Pentru că
nu se va lăsa, de acolo, toți
cei nedoriți putând fi doar
îndepărtați, alungați, huliți…

Să te războiești cu o
lucrare de artă este în sine
un non-sens… Să smulgi cu
ghearele excavatoarelor o
statuie, nu a dușmanului,
nici măcar a lumii lui, ci a
universalității, căci toți cre-
atorii de operă sunt univer-
sali, sunt fapte cu mult
dincolo de răzbunările
gemute și urlate de lumea
noastră, nu „pământeană”,
ci ițită parcă din fundul iadu-
lui pentru a aduce „la
lumină” tot ce are mai rău,
este o rușine…

În Ucraina, acel
„cancel culture” occidental
își agită apele în liniștea…
armelor! Da, liniștea!, căci
gloanțele par a sun a liniște
pe lângă răngile smulgând
statui și busturi ale unor
poeți și scriitori din prea
îndepărtate secole pentru a
putea reproșa măcar
pietrelor că au fost zămislite
de mâinile înaintașilor
acelor invadatori de un
secol mai târziu…

Bustul lui Pușkin a
fost înlăturat de pe soclul lui
dintr-un anonim oraș
ucrainean… Pentru că așa
au înțeles generațiile
războaielor prezentului să
aducă ofrandă acelora care
au pierit sub gloanțe și
bombe: prin surzirea liniștii
lumii dată de scriitori prin
operele lor…

Probabil nu este
prima statuie… Și nici ultima
din acest șir de îndreptări
din ură… Și da, poate că
soldaților ucrainieni, ce au
comis fapta, nu ai ce să le
reproșezi… Ei nu fac in-
ventare de cultură și
contribuții literare; ci doar
opisurile semenilor morți…
Iar semenii își cer
răzbunarea. Și neuitarea.
Dar neuitarea prin refacerea
țării pentru care s-au jertfit.
De aceea, soldații care au
smuls bustul lui Pușkinul din
țarina, nu a Ucrainei, ci a
umanități, pentru că acolo
unde se sădește prin piatră
pe piatră numele unui scri-
itor, se naște un izvor înda-
torat întregii umanități,
poate că nu au știut ce fac…

Și despre cine este vorba…
Iar cum noi smulgeam, în
1990, bărbile celor vinovați
de prea multă asemănare
cu intelectualii, așa și ei, și-
au revărsat ura prea
însetată peste tot ce
semănă a nume de invada-
tor… Pușkin, Dostoievski,
Gorkii, Gogol, Tolstoi…
Doar că înlăturarea bustului
lui Alexandr Pușkin, acum
de la Jîtomiri, instalat acolo
la sfârșitul secolului al XIX-
lea, a fost făcută și la
instigările autorităților lo-
cale… Și nu vorbim de un
Lenin a cărui piatră ar trebui
pe veci sfărâmată pentru a
nu-și mai găsi liantul
renașterii simbolice și ideo-
logice…

Iar Ucraina merge și
mai departe… Dictează
unui leagăn de cultură a Eu-
ropei, „Scala din Milano”, pe
cine să nu mai aducă în fața
publicului… Acolo, pe scena
unde li s-a adus și lor
omagiu pentru jertfele din
război. Acum, Kievul cere
prin dreptul nedreptului „po-
litical corectness”, acest
șapou al unui „cancel cul-
ture” de mai târziu, ca pe
scena operei să nu mai
răsune operele unor autori
ruși (cum ar fi „Boris Go-
dunov”, compusă de Mod-
est Musorgski cu două
secole în urmă)… Și
protestează, tropăie chiar
prin ambasade, a nedrept
tratament față de suferința
ei… Nu contează că se
războiește cu morții de sec-
ole… Și că nu așa va păși
măcar pe marginea urmelor
lăsate de marii oameni de
cultură…

Or, ar trebui trași de
mânecă… Căci au început
a scormoni prea departe și
prea adânc pe seama unei
solidarități în care le cer
celorlalți să fie doar așa cum
vor ei! Și ar trebui să învețe
și exercițiul smereniei…
Dacă nu, va trebui să
tragem noi o margine a
cortinei peste acest dezmăț
al falsității! Altminteri, vom
sfârși prin a fi puși în fața
unei alte etape… Un în care
ni se va impune pe cine să
mai aducem pe oricare
scenă a culturii și când ni se
va dicta pe cine să înfierăm
și pe cine să ridicăm în
„slavă”…

●

Cineva își bate joc Cineva își bate joc 
de noi...de noi...

Ovidiu M.
Curea

BBătaie de joc
grosolană, mitocănească,
grețoasă, lipsită de orice fel de
reținere. Cineva își bate joc de
bărbat și îi spune că nu e
bărbat, că de fapt e femeie,
numai să vrea, sau, și mai bine,
că poate fi dimineața bărbat, la
prânz femeie și seara her-
mafrodit, numai să vrea, și râde
apoi gros cu dinții știrbi și cu
gura neagră. Și-i mai zice
cineva că asta e realitatea și
normalitatea, iar dacă nu o
vede, înseamnă că e prost sau
e bolnav și trebuie tratat, trebuie
vaccinat, după care iar râde și
se bate cu palmele peste
coapse. Îi mai zice bărbatului că
poate să și nască dacă vrea,
după care se răstește la
maternități să facă loc bărbaților
în saloane și în camera de
naștere, că dacă nu, închide tot
spitalul. Cineva îi zice femeii că
nu e femeie dacă ea nu vrea să
fie și nici nu poate ca să nască
decât prin cezariană, dacă are
noroc, bani și îndrumarea
necesară sau, de fapt, că este
stearpă. Și râde bestia cu dinții
lipsă și cu gura neagră. Cineva
ne zice să mâncăm, dacă ne
este foame, viermi, gândaci și li-
belule, că porcii au pestă,
găinile gripă, iar vacile sunt
nebune și elimină gaze care
poluează atmosfera și con-
tribuie la încălzirea globală, aia
care ne încinge creierele și ne
inundă cu ghețarii topiți până
peste cap de se aud căpățânile
cum sfârâie în bulboane. Și ca
urmare, cineva ne pune apoi să
desființăm fermele de porci, de
vaci, de păsări, oi și capre și
apoi râde de se prăpădește. Se
ține cu mâinile de burtă și râde.

Cineva ne declară
reacționari, nostalgici și
îndărătnici dacă nu ne spălăm
pe mâini din oră în oră sau chiar
mai des dacă e cazul, dar ca să
nu risipim apa de care multă
lume duce lipsă și care costă să
fie pompată în locuințele noas-
tre, ne îndeamnă să facem duș
în doi sau să ne spălăm pe corp
cu un burete înmuiat în apă cu
moderație, așa cum se spală
morții. Apoi se uită la noi, ne
privește în ochi, se întoarce cu
spatele și râde. Îl umflă râsul.
Cineva închide minele de
cărbuni și oprește termocen-
tralele că poluează. Oprește și
hidrocentralele din solidaritate
energetică, dinamitează con-
ductele de gaze 
pentru apărarea drepturilor și
libertăților individuale, a
democrației și a progresului și
ne spune că energia e pe termi-
nate, că nu mai ajunge pentru
toată lumea, că trebuie să stăm
în frig și să răbdăm pentru

binele omenirii și al nostru.
Cineva ne spune că e

gata bunăstarea și că s-a termi-
nat cu statul binefăcător, că vine
foametea și boala și frigul, că
nu mai sunt bani,că s-au dus pe
arme, pe bombe, bombe curate
și murdare, pe drone, pe
avioane, sateliți și lasere, pen-
tru că aici e lipsa cea mai mare.
Erau vechi, expirate, cu ter-
menul de garanție depășit și
trebuiau înlocuite.

Cineva ne învață
umanismul progresist. Dacă
hoțul nu poate intra în casă, să
îi dăm noi lucrurile pe fereastră.
Dacă hoțul a fugit cu lucrurile
noastre peste râu, noi să-i
ținem spatele să nu vină cineva
să-i dea de urmă, să îi cântăm
în strună și să-l compătimim că
n-a avut, săracul, și a trebuit să
vină la noi să ne fure. Cineva ne
penalizează că nu dăm hoțului
destul. Că mai avem lucruri as-
cunse pe sub pat. Cineva își
bate joc de noi. Ne pune să ne
împușcăm președinții în zi de
sărbătoare sfântă și apoi râde:
„Uite cât de sfântă a fost! Mai
vreți sfințire?”. Ne arată cu
degetul cine ne sunt prietenii și
cine ne sunt dușmanii (de cele
mai multe ori noi înșine) și dem-
ocratic ne curăță de dușmani pe
rând sau cu grămada.mCineva
ne dărâmă casa că era prea
veche și ne vinde corturi col-
orate noi. Cineva râde de cân-
tecul privighetorilor noastre și le
împușcă. Cineva ne trimite urșii
la cerșit. Cineva ne spune că
suntem bolnavi și râde. Noi ne
prefacem că nu-i vedem rânjitul
și credem ce ne spune. Îi cerem
sfatul și medicamentul care să
ne însănătoșească. Ne dă și
sfatul și medicamentul, medica-
ment numai de el știut și ne
taxează. Ne taxează de confor-
mitate, cu bani, cu reacții ad-
verse, cu alte boli și cu alte
morți. Apoi râde. Cineva își
demonstrează teoria despre
noi. Cine, ce și cum suntem noi
de fapt. Suntem cum vrea el să
ca fim. Cum și cât vrea el să
fim. Și noi ne dăm silința să fim
așa cum vrea el. Cine este acel
cineva? Oricine, oricum, ori-
unde, peste tot și nicăieri. Nu ne
interesează cine este. Este el,
care ne spune ce și cum și…
gata.

Cineva își bate joc de
noi. Cineva râde de noi, iar noi
râdem, râdem și noi. Râdem
tâmp și dăm din cap. Ne umflă
râsul. Suntem umflați de râs și
așteptăm să ne luăm zborul. Și,
așa cum am visat, zburăm, sun-
tem în aer.

●
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Totala nedemnitate a multora dintre foștii și actualii demnitari români...Totala nedemnitate a multora dintre foștii și actualii demnitari români...

George
Petrovai

DDin două motive nu
mă uit la tembelizor și la
scursorile deversate non-
stop de canaliile acestuia:
întâi că nu am o atare sculă
devastatoare pentru morală
și spirit, care-ți bagă pe gât
tot ceea ce „hrănește” miz-

eria numită rating, apoi că
telefonul mobil și calcula-
torul (instrumente de lucru
net superioare tembelizoru-
lui în ceea ce privește de-
schiderea spre lume și reala
independență a utilizatoru-
lui), îți furnizează un volum
mult mai mare de informații
necesare și în condiții emi-
namente nestresante pentru
esența omului modern și –
zice-se – hipercivilizat, dar
tot mai puțin știutor în
adevăratul sens al cuvântu-
lui. Căci iată ce ne spune cu
insistență taoismul despre
adevărații și falșii știutori,
această superbă
învățătură/filosofie (totodată
a treia religie a chinezilor,
alături de confucianism și
budism), apărută pe acele
meleaguri în urmă cu peste
2500 de ani: „A ști, dar a te
crede neștiutor este cel mai
bine; a nu ști, dar a te crede
atotștiutor este o adevărată
boală”. La rândul său, Con-
fucius punctează în
Analecte: „Când știi să
socotești că știi; când nu știi
să socotești că nu știi.
Aceasta înseamnă cu
adevărat a ști”.

Mă rog, pe-atunci
oamenii erau nu doar mai

înțelepți ca cei de-acuma,
pesemne datorită fondului
lor (încă) nepervertit și a
legăturilor mult mai strânse
și mai generoase cu natura,
nesiluită în halul la care a
adus-o actualul mamifer
hiperimbecilizat (el se crede
hipercivilizat), dar aveau și
mai mult respect față de
mediul social, instinctiv
conștientizând că alterarea

mediului ambiant se
transformă într-o capcană
mortală pentru el și Dum-
nezeu știe câte dintre vi-
itoarele generații…

Fără intenția de-a
stabili o ierarhie a ticăloșiei
postdecembriste (așa ceva
este practic imposibil, atât
din pricina mulțimii lichelelor
cu ștaif – impostori,
necalificați, tâlhari și
trădători fără egal în istoria
noastră doldora de secături,
cât și din cauza maselor re-
semnate, care, prin umilința
și nătângia lor îndârjită,
legalizează, cauționează și
prelungesc împilarea pe
aceste meleaguri), în cele
ce urmează voi înfățișa
câteva chipuri/necaractere
„remarcabile”, adică așa
cum rasa umană (prezentă
și viitoare) n-ar trebui să mai
avorteze.

Primul în această
galerie a neoamenilor, cu
rang de demnitar postde-
cembrist și pretenții de mare
om de cultură (chiar aspi-
rant la Premiul Nobel pentru
Literatură, precum plagia-
torul lui confrate Mircea
Cărtărescu), este Varujan
Vosganian. Considerându-
se un armean supraînzes-

trat (desigur, nu și într-ale
caracterului), ăsta nu s-a
mulțumit doar cu rolul de
politruc fără pic de demni-
tate (în urmă cu câțiva ani,
când era ministru aldist al
Economiei noastre pe bu-
tuci, el a scăpat cu lacrimi,
mir și un car de umilință de
o binemeritată întemnițare),
dar continuă – atât cât îi stă
acuma în putință – să se

considere o victimă a post-
decembrismului tolerant cu
toate javrele (nu și cu mega-
javrele de calibrul Elenei
Udrea, a lui Adrian Năstase,
Liviu Dragnea sau Traian
Băsescu), continuă – cu
vocea lui de castrat
atotgrețos – să
trăncănească vrute și
nevrute pe la acele posturi
care fac greșeala să-l invite
(repet, alde ăștia, foști și ac-
tuali demnitari fără urmă de
demnitate și realizări, n-ar
trebui să fie invitați la mi-
jloacele de împroșcare cu
zoaie în mase!), ba chiar
are tupeul să se creadă un
remarcabil brand al culturii
contemporane, dovadă fap-
tul că-și lansează macu-
latura în toată România, ca
și cum nici usturoi n-a mân-
cat și nici gura nu-i miroase.
Sau, mai bine spus, ca și
cum el ar fi fost înainte un
neînfricat luptător pentru
prestigiul României și binele
celor mulți, iar acuma, da,
reprezintă un îndrăgit model
moral-patriotic pentru toți
românii, îndeosebi pentru
tineri. Pesemne că ipochi-
menul, așijderea altora de
teapa lui, cunoaște celebra
maximă a lui Cicero („Car-

acterul fără inteligență
poate mult, inteligența fără
caracter nu valorează
nimic”), dar nu se
sinchisește de ea, deoarece
rudimentele de conștiință îl
asigură că aceasta nu-l
vizează pe el…

Însă el, neomul
Varujan Vosganian, în
pofida eforturilor postdem-
nitare, ilustrează doar de-

testabilul joc de glezne al
arivistului ipocrit, izgonit
(sper că pentru totdeauna)
din funcțiile publice și, toc-
mai de aceea, amarnic tor-
turat de gândul că nimeni nu
mai are nevoie de el și că
românii, aduși la sapă de
lemn de el și ai lui, nici
pomeneală să-i regrete
absența. Iată de ce ăsta, la
rându-i ține morțiș să-i mai
tortureze olecuță pe români
(mă rog, pe o parte dintre ei)
prin lansări de cărți, din feri-
cire fără vreun impact
asupra literaturii și culturii
noastre. Căci ce impact
poate să aibă un individ fără
caracter și har (componenta
artistică este debilă fără cea
umană a autorului!), chiar
dacă, în urmă cu puțin timp,
s-a făcut luntre și punte să-
și vândă făcăturile la Baia
Mare (cu siguranță că și în
alte localități)?! Firește, cu
excepția acelor trepăduși,
făcuți de oportunism și 
vagi interese culturale 
după chipul și asemăna-
rea cu această dihanie
armenească…

A doua fioroșenie în
acest sui-generis clasament 
al nedemnilor demnitari
postdecembriști este, după

părerea mea, Lucian Bode,
actualul ministru de Interne
și fost ministru oriunde s-a
eliberat un loc și era nevoie
de un slugarnic aflător în
treabă. El ilustrează nu
numai desăvârșitul prototip
al necalificatului și impos-
torului (de pildă, teza sa
doctorat la plesneală este în
continuare secretizată!), ci
și al ipochimenului care,
alături de idioții și aroganții
săi subalterni (grosul actu-
alilor polițiști, demni urmași
ai foștilor milițieni, veghează
cu strășnicie la
desfășurarea „în condiții
legale” a nelegiuirilor – fur-
turi, contrabandă, trafic de
carne vie etc.), pune
zdravăn umărul ca ei toți să
scape basma curată din
noianul de situații necușere,
să se poată pensiona la
vârste „fragede” (mult sub
50 de ani) în comparație cu
grosul truditorilor și, desigur,
ca șefii lui (Iohannis și
Ciucă) să fie mulțumiți de
mizerabila lui prestație.

Indiscutabil că mulți
alți sforari și aflători în
treabă își au asigurat locul
de dezonoare în acest
clasament: Klaus Iohannis,
Nicolae Ciucă, Ion Iliescu,
Călin Popescu-Tăriceanu,
Mugur Isărescu (alias
Manole), Florin Cîțu, Marcel
Ciolacu, Alexandru Rafila,
Virgil Popescu, Ligia Deca,
Bogdan Aurescu
(atotștersul liberal de la Ex-
terne), Rareș Bogdan, Kele-
men Hunor, Marius Budăi
ș.a.m.d. Despre unii dintre
ei deja am scris. Despre alții
urmează să scriu. Dar fără
vreo speranță că la noi lu-
crurile se vor îndrepta
degrabă pe calea
adevărului, corectitudinii și
prosperității generale...

●
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Prăbuşirea economică a Germaniei poate Prăbuşirea economică a Germaniei poate 
duce la destrămarea U.E.!duce la destrămarea U.E.!

Petru
Romoșan

SSpunea Talleyrand:
„Faţă de America, Europa
trebuie să fie mereu foarte
atentă şi să nu furnizeze nici
un pretext de acuze sau de
represalii. America creşte în
fiecare zi. Ea va deveni o
putere colosală şi va veni un
moment în care, având cu
Europa comunicaţii mai
uşoare graţie unor noi de-

scoperiri, ea va dori să-şi
spună cuvântul în treburile
noastre şi să se amestece
în ele”. Prognoza vizionară
a marelui diplomat francez,
poate cel mai mare din toate
timpurile, este cu adevărat
stupefiantă, pentru că ea a
fost scrisă cu 100 de ani
înainte de producerea
faptelor. Talleyrand a scris
aceste rânduri la sfârşitul
secolului al XVIII-lea.
Francezul a stat doi ani şi în
America, la Philadelphia,
New York şi Boston, în-
cepând din martie 1794 şi a
cunoscut această imensă
ţară nemijlocit. I-a vorbit şi
limba – locuise şi în Anglia,
unde se autoexilase fugind
de Teroare, între 1792 şi
1794.

Europa i-a dat
Americii prilejul de două ori
să se amestece în treburile
sale. E vorba, bineînţeles,
de cele două războaie mon-
diale. Aceste războaie îi
sunt imputate, în general, în
primul rând Germaniei,
împăratului Wilhelm al II-lea
şi lui Hitler. Astăzi, America
controlează prin N.A.T.O.,
prin UE şi prin alte organ-
isme şi organizaţii
internaţionale aproape în-
treaga Europă, face

excepţie majoră doar Rusia.
După mulţi observatori,
războiul din Ucraina –
Ucraina e deja membru de
facto al N.A.T.O. şi U.E.- e,
de fapt, un război al Americii
cu Rusia.

Incompatibilitatea
dintre Imperiul Britanic şi pe
urmă cel American, şi Im-
periul Ţarist, URSS şi Im-
periul Rus actual e
documentată de biblioteci
întregi. Rusofobia anglo-
americană nu a încetat în

ultimii 200 de ani decât tem-
porar, de pildă, în momentul
alianţei cu Stalin pentru a-l
învinge pe Hitler. Geopolit-
ica, geoeconomia au fost in-
ventate de Mackinder 
chiar pe baza acestei
ireconciliabilităţi. Puteri de
apă, puteri de uscat, Heart-
land etc.

În afară de Ucraina,
principala victimă a
războiului în curs, prin
sancţiunile economice ex-
tinse aplicate Rusiei, este
chiar Germania, cea care,
prin nesăbuinţa şi aventuris-
mul ei catastrofal, a deschis
larg porţile Europei unei
Americi devenită „colosală”
şi pe spinarea Europei.

În ultimii 50 de ani,
Germania a crezut că poate
coabita cu bazele şi armata
americană pe teritoriul său
şi cu importuri gigantice de
energie ieftină din Rusia. În-
treaga economie germană,
industria mai întâi, s-a bazat
pe gazul ieftin rus, pe
petrolul rus ieftin şi pe alte
importuri de materii prime,
metale absolut necesare in-
dustriei. Nici Helmut Kohl şi
nici Angela Merkel, şi cu
atât mai puţin social-democ-
ratul Gerhard Schröder nu
au încercat să rezolve acest

paradox fatal.
Germania trebuia ori

să scape de armata şi de
capitalurile americane, ori
să renunţe la importurile
enorme şi foarte ieftine de
materii prime (mai ales en-
ergie) din Rusia. De fapt, de
armata americană nu putea
scăpa singură, putea
încerca doar cu ajutorul Eu-
ropei, al Franţei în primul
rând, independentă militar
de SUA (până în 2008)
graţie lui Charles de Gaulle.

Dar Germania putea să-şi
diversifice importurile de en-
ergie chiar dacă la preţuri
mai ridicate, inclusiv din
Statele Unite. Nu a făcut-o
deloc şi azi plăteşte preţul
maxim.

Profesorul german
de economie la Universi-
tatea Aalen, Christian
Kreiss, cu experienţă de
profesorat în S.U.A.,
vorbeşte despre distrugerea
industriei şi a clasei medii
germane: „Lucrez în dome-
niul economic de 40 de ani,
iar ceea ce văd acum n-am
mai văzut niciodată. Nori
negri plutesc deasupra Ger-
maniei. După principalii
analişti ai Asociaţiei
Camerelor de Comerţ şi In-
dustrie germane, asistăm la
o contracţie economică de
20 până la 30 la sută. Şi nu
e părerea oricui, ci chiar cea
a preşedintelui asociaţiei.
Iar preşedintele Federaţiei
industriei germane spune că
industria noastră e
ameninţată. N-am mai văzut
niciodată aşa ceva – o
inflaţie de 10 %. Am tipărit
mulţi bani în ultimii ani. Gu-
vernul a făcut cecuri care
ne-au îndemnat să credem
că totul va fi bine, că am
putea, într-un fel sau altul,

să scăpăm de toate prob-
lemele cu banii guvernului.
Dar nu e cazul câtuşi de
puţin. Şi, mai ales, e vorba
de un atac la clasa noastră
mijlocie. Închiderea în case
a minat deja grav între-
prinderile mici şi mijlocii, la
fel ca şi politica actuală de
sancţiuni a guvernului, mai
ales cea aparţinând duoului
de politicieni verzi de vârf
care vor să suscite cât mai
multă antipatie pentru
poporul rus şi împing, de

fapt, războiul mai departe. E
păgubos şi pe scară mare.
Această politică a
sancţiunilor – fără petrol din
Rusia, fără gaz din Rusia –
e complet absurdă. Acest
gaz face apoi turul lumii şi
reajunge aici sub formă de
gaz fracturat, murdar şi mult
mai scump […]. Povestea
cu Ucraina e o absurditate
totală”.

America încearcă
să-şi salveze economia
ultrafinanciarizată (şi hege-
monia!) înghiţind industria
germană. Au început sau se
prefigurează delocalizări ale
industriei germane (indus-
tria chimică, a sticlei, a
oţelului, a hârtiei) şi
construcţiei de automobile
în America, unde energia
este mult mai ieftină. S.U.A.,
care nu prea mai are indus-
trie (a fost delocalizată de
mult timp în Asia, mai ales
în China), se va reindustrial-
iza german. Odată cu in-
dustriile vor pleca în S.U.A.
şi capitalurile germane,
după cum se estimează azi.

Dar odată cu econo-
mia Germaniei se poate
prăbuşi şi toată construcţia
UE, începând cu moneda
sa, euro, care şi-a început
devalorizarea. Odată cu

prăbuşirea probabilă a U.E.,
avantajele pe care le deţine
SUA în Europa, în special în
Europa de Vest, se vor
transforma în pietre de
moară de gâtul economiei
americane. Piaţa pentru in-
teresele americane în Eu-
ropa se va restrânge
dramatic.

Intrarea din ce în ce
mai des evocată a
României şi Poloniei în con-
flictul cu Rusia va trans-
forma războiul din Ucraina
într-un război din Europa de
Est. Asta pentru început.
Trupele româneşti (plus in-
structori, mercenari occi-
dentali şi înzestrare militară
americană + sateliţi) ar tre-
bui să apere Republica
Moldova şi sud-vestul
Ucrainei, regiunea Odesa.
Trupele poloneze (instruc-
tori, mercenari, armament
occidental) ar asigura
protecţia Ucrainei de Vest,
Lvov, Ivano-Frankovsk. Şi
iată cum se proiectează, pe
teren, împărţirea Ucrainei.
Nipru va fi o graniţă pentru
înaintarea Rusiei – asta ne
spune retragerea din Her-
son. Şi ce va mai rămâne
din Ucraina? O Ucraină
foarte mică şi demilitarizată.

Proiectul mare care
se deduce din marile
manevre actuale este
apariţia unei noi mari puteri
europene total conectată la
S.U.A.: este vorba de Polo-
nia. Astfel, ruptura dintre
Germania şi Rusia, o
apropiere percepută ca atât
de periculoasă de puterile
de apă S.U.A. şi Marea Bri-
tanie, va fi asigurată de
ţările din intermarium,
printre care şi România.
Roata se învârteşte şi isto-
ria nu se opreşte niciodată.“

●
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Rezerva coțcarilor pe vârfuri de consum energetic…Rezerva coțcarilor pe vârfuri de consum energetic…

Cezar Adonis
Mihalache

TTermocentralele nu
se închid!… Se pun „la
păstrare”… Adică, nu se
închid în felul în care s-au
pus lacătele pe sute de
unități industriale în ultimii
treizeci de ani… Prin
prăduirea directă… Acum
se va proceda altfel… O altă
metodologie, dar tot a
băieților deștepți în jefuirea
țării… Căci, nu, nu se
închid, după cum se jură și
guvernanții… Ele vor fi puse
într-o „rezervă tehnică”…
Nu neapărat conservate, nu
neapărat ținute „în viață”,
cât să permită reactivarea
lor într-o situație de calami-
tate… Cum ar fi alte secete
și alte scăderi dramatice ale
apelor din bazinele hidro-
grafice sau poate chiar o re-
vizie eronată la Centrala de
la Cernavodă, care ar putea
determina deconectarea de
urgență a acesteia de la sis-
temul energetic. Adică acele
scenarii din zona cazurilor
de forță majoră, datorate
unor probleme tehnice sau
cauzate de posibile erori
umane…

Iar aici avem un
prim reper al unei alt matra-
pazlâc de proporții prin sfori

guvernamentale și de clică
politică… Pentru că, în
această limbariță de promi-
siuni a guvernanților, nu se
vorbește nici măcar despre
rezerva statului… Dacă o
mai exista și aceea; fie și pe
hârtie… Nu se sugerează
nici măcar o așa-zisă
rezervă tehnică la a
dispoziția statului…

Ministrul energiei
șâșâie doar din spatele
ochelarilor de șerpar
prăduitor despre o rezervă
tehnică a nu se știe cui, și
nu pe termen lung, ci numai
pentru următorii opt ani…
Să își mai revină prețurile
pe piața imobiliară, pentru a
nu vinde pe nimic terenurile,
firește pentru alte „huburi”
de reindustrializare „final-
izate”, în cele din urmă, ca
proiecte ale unor dezvolta-
tori imobiliari… Și care vor
„valorifica” astfel și aceste
termocentrale, vândute la
acel moment, motivat, din
necesitatea de a închide
alte găuri negre, ceva mai
mici, dar tot spărturi la sacul
bugetului, prin costurile
legate tocmai de procesul
de menținere în acea
presupusă rezervă tehnică,
dar și cele de achitare a
unor servicii de pază, ălea
poate alese „strategic”!, și al
circuitului hârtiilor între min-

istere…
În rest, este vorba

de aceeași mârlănie a min-
istrului energiei pe modelul
de la „Mintia”… Doar că
acum acoperă alt dosar de
subminare a economiei
naționale într-un fel mai
„științific”… Și este o
minciună de proporții în
acestă promisiune că nu se
închide nimic, ci se
transferă totul într-un soi de
rezervă, pentru că, dacă am
fi vorbit despre o intenție
onestă, se spunea clar că
este vorba despre rezerva
statului, fie ea și prost
etichetată ca simplă rezervă
tehnică. Mai mult, dacă vor-
beam despre așa ceva, un
asemenea transfer patrimo-
nial uzinal, de terenuri,
clădiri și utilaje, acesta nu
se făcea prin „legea
decarbonizării”, cum ne
spun guvernanții, ci prin
acte legislative precise, la
nivel de comisii strategice,
nu prin vânturarea de „para-
grafe” (nici măcar pe rânduri
concrete, ci pe vorbe presu-
pus „deduse”!) dintr-un
PNRR reinterpretat în folo-
sul guvernanților…

De fapt, nici nu mai
contează în ce fel de
rezervă intră termocen-
tralele… Căci, oricum s-ar
numi, efectul imediat este

același: scoaterea lor din
funcțiune. Or, nu ne
încălzește cu nimic faptul că
„termocentralele nu se
închid” atâta vreme cât, pe
alte vorbe și prin alte
măsuri, sunt puse pe o tușă
cu efect similar… Adică tot
restrângerea energetică la
nivelul sistemului național,
prin privarea de plusul de
energie pe care îl puteau
oferi, în funcționare, aces-
tea. Fie și „doar” până în
2030. Pentru ca, din 2030,
încolo să vorbim despre
vânzarea lor „legală”, prob-
abil din cauza neîndeplinirii
standardelor de conversie
de pe cărbune pe alte surse
aiuritoare, fie din cauza
acumulării pierderilor din
procesul de păstrare „în
rezervă”, chiar dacă nu vor-
bim despre costurile de con-
servare, ci strict despre cele
de pază și salarizare a altor
administratori „speciali”,
aflați deja pesemne în „rez-
erva” de pregătire a băieților
deștepți din energie…

Și, ca în Caragiale,
se menționează într-un act
adoptat de parlament că
„prin rezerva tehnică se
înțelege rezerva de putere
asigurată cu scopul de a în-
locui grupurile indisponi-
bile”… Adică rezerva se
înlocuiește pe sine într-un

proces aproape „ubi-
coidal”!… Cu repere clare a
ceea ce se va întâmpla la
noi, în vreme ce marile put-
erii vor înnegri cerul 
european cu fumul termo-
centralelor lor, de la „interz-
icerea punerii în funcțiune a
unor noi capacități de pro-
ducere a energiei electrice
pe bază de lignit sau huilă”,
la reglementare „închiderii și 
conservarea grupurilor en-
ergetice pe bază de lignit și
huilă”, „închiderea carierelor
de lignit și a minelor de
huilă” (adică a surselor de
materie primă!), fiind
prevăzut ca totalul instalat
de energie electrică pe bază
de lignit și huilă, ce va fi
scos din exploatare treptat,
până cel târziu în anul 2032,
să fie de 4920 MW, din care
3780 MW până la sfârșitul
anului 2025.

Adică, probabil cam
cât va introduce Germania
înapoi în sistemul ei ener-
getic, ca producție
energetică pe bază de
cărbune…

●

O prea mare cumpănă pentru ţara noastră...O prea mare cumpănă pentru ţara noastră...

Maria Diana
Popescu

CCalcule ale analiştilor
spun că viitorul lumii ar costa
trilioane de dolari, necesari
ieşirii din criza genera-
tă de războiul din 
Ucraina, başca, reconstrucţia
Ucrainei, această „ţară artifi-
cial creată” de fostul URSS, o
victimă tîrîtă de Zelenski la
moarte. Se vorbeşte cu voce
tare că Ucraina ar fi vrut
războiul cu Rusia. Este cea
mai importantă concluzie
citată de „France Soir”, ca
reieşind dintr-un interviu pe
care l-a acordat în 2019 Olek-
sei Arestovitch, consilierul de
acum al preşedintelui
ucrainean Volodimir Zelenski.
Cine ar putea să pună la
bătaie această sumă? SUA,
jucătorul global, pe o piaţă
mondială din ce în ce mai
şifonată? China, care i-a
făcut pe americani să-i
întindă de frică covorul roşu
la Casa Albă, pe timpul lui
Obama? Cei ce s-au distrat la
Bran cu ritualuri satanice, de
Halloween ’22 şi l-au trans-
format pe Vlad Ţepeş – Dom-
nitor român – în Dracula lui
Bram Stoker? Vlad Ţepeş a
fost cel mai inspirat
conducător al timpului său,
pentru că a folosit eficient
lemnul pădurilor româneşti…
nu ca austriecii de la Năstase
încoace pîn-la Klaus &

Comp… Deci, cine ar pune la
bătaie suma? Turnul 
Babel, rebotezat Uniunea
Europeană, care ne ţine ca
pe nişte slugi sub scară?

Vă aduceţi aminte
cum, în urmă cu doi ani,
megafoanele de la Bruxelles
anunţau jaful fără perdea al
U.E.?: „Gazele din Marea
Neagră nu sunt ale românilor,
sunt ale Uniunii Europene”.
Şi aşa s-a întîmplat. De fapt,
nimic nu mai este al
românilor. Vampirii din Turnul
Babel sug totul, iar papagalii
slugarnici autohtoni nu numai
că nu se opun, ba papagal-
icesc cît le ţin puterile, după
cum li se ordonă, cu obedien-
tul sloganl: „Da, să trăiţi!”.
Cum pămîntul ţării a devenit
teren de fotbal pentru nebunii
miliţieni ai planetei, ar trebui
să le croim o uniformă
militară pe măsură yes-me-
nilor Iohannis, Ciucă, Cio-
lacu, Hunor şi acoliţilor şi să-i
trimitem drept exemplu în
prima linie a războiului, ca
făcînd parte din oastea
NATO, să poată simţi  pe
pielea lor avantajele partene-
riatelor „strategice”. Păpuşarii
reali i-au scos la înaintare pe
ciudaţii ăştia din motiv că se
pot lipsi de ei fără probleme.

Marea cumpănă pen-
tru ţara noastră este că
trădătorul de la Cotroceni ar
vrea să copieze Ordinul
Mareşalului Antonescu şi să
strige: Români, treceţi hotarul

de nord, în Ucraina, dar nu
pentru a ne elibera fraţii de
sub ocupaţia „Azov”-ului, ci
pentru că aşa a primit
poruncă! Este imperios nece-
sar un referendum prin care
românii să-şi exprime punctul
de vedere cu privirea la in-
trarea României într-un
război care nu-i al nostru. Nu
ştim dacă se va ajunge la o
confruntare directa NATO-
Rusia (în fapt, GloboCapii din
spatele SUA-Rusia), dar sper
ca România să se abţină de
la o implicare directă şi să re-
fuze trupelor NATO atacuri 
de pe teritoriul 
românesc, demonstrîndu-şi
astfel neamestecul şi su-
veranitatea. Apropo de „su-
veranitate”: după sentinţa
suicidală a CCR din 9 noiem-
brie a.c., oficial, am cedat su-
veranitatea, iar Constituţia
României a fost aruncată la
tomberon.

Prezenţa scutului de
la Deveselu a făcut ca
asupra unor obiective militare
sau de infrastructură
strategică din România să fie
îndreptate rachete ruseşti.
Doar un gest, o hotărîre
criminală pot dezlănţui infer-
nul şi în ţara noastră, şi nu
ruşii vor fi iniţiatorii, fără o
provocare. Provocarea va
pleca din zona în care se vor
afla simultan şi ruşii şi
ucrainenii (mercenarii NATO).
Iată cum, aşa-zisul proiect de
ţară, „România lucrului bine

făcut” – un matrapazlîc
sforăitor, legat cu panglici ief-
tine, ne-a transformat în
România falimentul bine gîn-
dit, care poartă marca Iohan-
nis, o catastrofă de proporţii
biblice, care, pe diferite căi
slugarnice, împinge România
în războiul „partenerului
strategic”.

Cînd trăieşti în mi-
jlocul haitelor mondialiste de
şacali începi să urli ca ei. Pe
mulţi i-a popit Iohannis şi i-a
făcut să creadă că rusul ne e
duşman, americanul partener
strategic, iar neamţul naşul
lucrului bine făcut. Pe fondul
războiului, SUA au început tot
felul de jocuri murdare, pre-
cum le stă în fire, ştiind că şi-
au luat o leapşă zdravănă cu
Robinette Biden care îi
îngroapă  pe americanii  din
clasa de mijloc. Treptat, trep-
tat, lucrurile încep să se clar-
ifice, iar cei cu mintea acasă
au înţeles că miza războiului
nu e doar o bucată de pămînt
din Ucraina  – o ţară coruptă
pînă în măduva oaselor.
„Putin e de vină !”, „Putin a in-
vadat !”, „Moarte lui Putin!”,
cam asta auzi de la cei
drogaţi cu manipulare, dacă
faci imprudenţa de a de-
schide cu ei o discuţie logică.
Nu uitaţi, ceasul ticăie! În
cazul în care NATO ar ataca
Rusia, e clar, România va fi
carnea de tun. Ne aflăm
exact în aceleaşi împrejurări
ale căderii Imperiului Roman

şi apariţia evului 
mediu întunecat. Iluminiştii şi
Renaşterea nu se mai pot
naşte, nici reînvia, pentru că
nimeni nu se poate naşte de
două ori, nici reînvia. De reîn-
viat, doar Iisus a reînviat.

Nici în al noulea ceas
nu pricepem că plandemia
Covid a fost primul act din
piesa călăilor mondiali,
amestecul SUA în Ucraina
fiind, de fapt, opera în sine,
care a atîţat Rusia. Lucrurile
au devenit extrem de mur-
dare în ceea ce priveşte
amestecul României în
război, dacă Dîncu, mereu
prezent la ciolan şi-a dat
demisia cu puţin timp în
urmă, fără să privească
înapoi, decît aratîndu-l cu
degetul pe Iohanis în CSAT,
tocmai acum, cînd achiziţiile
de armament şi tehnică
militară sînt la apogeu, la fel
şi comisioanele. Un personaj
ca Dîncu n-a vrut să se
murdărească, mai mult decît
a făcut-o, sub considerentul
că e prea mult pentru el.

●


