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POVESTE DE PAªTE

Ceasul
ceferistului

Î
nainte ca tehnica sã dea nãvalã
peste noi ºi sã ne cucereascã vie-
þile ºi casele, în satul de unde
m-am extras exista un ceas. Cea-
sul lui Tite. Nu-l vãzuse-
rã toþi, dar ºtiau de el. Tite
se angajase la CFR ºi pri-
mise un ceas deºteptãtor.

Un rãzboi mondial avusese loc,
un altul urma sã înceapã.

Ceasul era cea mai „deºteaptã
sculã din sat”. Suna la fix patru di-
mineaþa, pentru cã la 6 Tite trebu-
ia sã intre în post ºi pânã mânca,
pânã se îmbrãca în „haina statului”, pânã
parcurgea pe jos cei 5 km care despãrþeau
satul de garã, abia dacã avea timp. Ghete-
le cu placheuri de fier reprezentau ceasul

pentru jumãtate din sat, jumãtatea de la
casa lui pânã la podul peste Argeº. Între 5
ºi 5.05, Tite bocãnea, semi-oficial, pe
ºoseaua pietruitã. Era un reper.

Se sfârºise un al doilea rãzboi
ºi lumea începea sã se schimbe.
În sus ºi în jos, în bine ºi în rãu.
Prin sat au apãrut ºi alte ceasuri,
mai ales ruseºti. Sunau ºi ele, dar
nu a trecut mult timp pânã când
lumea ºi-a dat seama cã nu erau
foarte exacte ºi „la sãptãmânã”
trebuia sã fie potrivite dupã al lui
Tite.

Dupã o vreme, într-o casã a intrat pri-
mul aparat de radio. Acum el era reperul
- dãdea ora exact, „a fost ora 6” -, Gheor-
ghe, posesorul aparatului, era „limbã în

limbã cu Bucureºtiul”, o expresie care
definea exactitatea.

Un alt rãzboi, rece, se apropia de final,
ceasurile mecanice se pregãteau sã moa-
rã puþin, se inventase ceasul cu quartz,
exact, rezistent, chiar ºi la apã, cu baterie,
cu sonerie, chiar ºi cu melodii. Tite încã
trãia, îºi întorcea în fiecare searã ceasul
lui de la CFR. Suna la 4, chiar dacã omul
nu mai pleca nicãieri. Aºa se obiºnuise
fostul ceferist. Dupã un timp, Tite, la fel
ca ultimele trei rãzboaie mondiale, douã
calde ºi unul rece, a devenit istorie. Cea-
sul lui încã stãtea pe o policioarã în casa
bãtrâneascã, deasupra avea o nãframã,
legatã la mijloc ºi prinsã într-un cui, sub
el era o icoanã, alb-negru-decolorat. În
sat nu mai sunau ceasurile, nici ruseºti,

nici chinezeºti, ci doar alarmele
telefoanelor.

De Paºte, strãnepotul lui Tite a venit
pe acasã. A fost vijelie puternicã ºi trei
zile nu au avut „curent” în tot satul. Se
rupseserã niºte stâlpi. Telefoanele au in-
trat în hibernare, bateriile au îngheþat, au
redescoperit lumãnãrile, mai apoi lampa,
chiar au început sã vorbeascã cu vecinii
la marginea ºanþului. Paºtele a trecut, la
lumina lumânãrii, iar bãiatul trebuia sã
plece la Bucureºti ºi avea tren la 8 dimi-
neaþa. Nu se fãcea sã-l piardã, aºa cã s-au
întors la ceasul „lu ãl bãtrân”, pentru un
plus de siguranþã.

Revenit la viaþã, ceasul a sunat la 4, nu
era cazul, dar el aºa se obiºnuise.

Paºte luminat! n

Emmanuel Macron, un nimic
care conduce Franþa cãtre nimic?
“Staþi cu ochii pe Franþa. Ce
se întâmplã acolo se va
întâmpla în toatã lumea
occidentalã. Am fost vânduþi
de politicieni ºi media pentru
un câºtig pe termen scurt”.

Comentariu pe marginea unui arti-
col din The Times despre scrisoarea
generalilor francezi

E
mmanuel Macron este exponentul
nimicului ajuns la rang de
virtute în Uniunea Euro-
peanã. Dacã ar fi fost un

caz singular, poate cã ar mai fi
existat speranþe pentru unitatea
europeanã, însã “molima” s-a
extins dincolo de pragul în care
un “vaccin”, chiar ºi sub forma
unei terapii genetice de tip
ARNm, mai poate fi eficient.

Semnale au existat destule ºi
înainte de alegerile prezidenþiale din
2017. Dupã câºtigarea lor în faþa candi-
datei Frontului Naþional, Marine Le Pen,
megalomania lui Macron a devenit evi-
dentã din primele zile, în condiþiile în

care noul preºedinte nu s-a oprit la
obiºnuitul “complex Napoleon”, ci s-a
comparat direct cu Jupiter.

Incapacitatea sa de a induce o nouã vi-
ziune sau de a conduce a fost evidentã ºi
înainte de declanºarea pandemiei, dupã
cum aratã atitudinea faþã de protestele
masive ºi de lungã duratã ale cetãþenilor
care purtau veste galbene.

În acest context a fost publicatã o scri-
soarea deschisã a unui grup de militari în
retragere pe site-ul publicaþiei Valeurs
Actuelles, în care se pledeazã pentru sto-

parea dezintegrãrii Franþei. Prin-
cipalii semnatari sunt 20 de ge-
nerali în retragere, alãturi de 100
de ofiþeri superiori ºi peste 1.000
de alþi foºti militari. Lista semnã-
turilor este deschisã de generalul
Christian Piquemal, fost coman-
dant al Legiunii Franceze.

“Franþa este în pericol, mai
multe pericole mortale o ame-

ninþã”, începe scrisoarea, “iar noi, chiar
ºi în retragere, rãmânem soldaþi ai Fran-
þei ºi nu putem rãmâne indiferenþi la so-
arta frumoasei noastre þãri”.

(continuare în pagina 16)

Profit trimestrial record pentru
Bursa din Hong Kong
l “Boom” de tranzacþii ºi IPO-uril La HKEX au avut loc
32 de IPO-uri în primele trei luni din 2021, care au atras
132,8 miliarde de dolari HK, de opt ori mai mult faþã de
trimestrul întâi din 2020

H
ong Kong Exchanges & Clea-
ring Ltd. (HKEX), operatorul
Bursei de Valori din Hong
Kong, a obþinut rezultate finan-

ciare record în primul trimestru din
2021, datoritã “boom”-ului tranzacþiilor
ºi ofertelor publice iniþiale.

Conform anunþului fãcut de HKEX,
profitul net al bursei a crescut cu 70% în
primele trei luni din acest an, la 3,84 mi-
liarde de dolari HK (495 de milioane de
dolari SUA), pe fondul sporirii cu 35% a
veniturilor din operaþiunile de bazã, la
5,49 miliarde de dolari HK.

Sectorul de investiþii a consemnat un
profit de 418 milioane de dolari HK,

dupã pierderile de 47 de milioane de do-
lari HK suferite anul trecut.

Tranzacþiile medii zilnice de pe piaþa
din Hong Kong au sporit cu 86%, la
224,4 miliarde de dolari HK, alimentate
de un aflux de capital global, investitorii
fiind în cãutare de randamente mai bune.

Potrivit HKEX, veniturile din comi-
sioanele percepute pentru IPO-uri au
sporit cu 20% în perioada de raportare, la
581 de milioane de dolari HK. La HKEX
au avut loc 32 de IPO-uri în primele trei
luni din 2021, care au atras 132,8 miliar-
de de dolari HK, de opt ori mai mult faþã
de trimestrul întâi din 2020. (A.V.)

(continuare în pagina 16)

Atragerea rãspunderii
administratorilor SIF Muntenia
nu trece de votul acþionarilor
lAvocat: “Este clar cã cel puþin SIF Banat-Criºana ar fi
trebuit sã se abþinã de la vot”lUn grup de investitori a
cerut ASF sã aplice legea 31/1990 ºi sã suspende drepturile
de vot ale acþiunilor SIF Muntenia deþinute în mod indirect
de cãtre SIF

A
cþionarii SIF Muntenia (SIF4) au
aprobat, în adunarea de bilanþ de
ieri, toate punctele aflate pe ordi-
nea de zi, în cadrul unei ºedinþe

pe parcursul cãreia s-a supus la vot atra-
gerea rãspunderii administratorului
SIF-ului, adicã SAI Muntenia condusã
de Nicu Buicã, pe motivul dobândirii in-
directe de cãtre societate a acþiunilor
proprii.

Cererea, ce nu a trecut de votul acþioa-
narilor prezenþi, a venit din partea lui
Ben Madadi, probabil cel mai mare inve-
stitor persoanã fizicã în SIF, ce deþine

3,92% din societatea de investiþii finan-
ciare ºi care acþioneazã în numele mai
multor investitori ai SIF Muntenia.
Acþionarul a acuzat conducerea societã-
þii cã foloseºte banii SIF-ului pentru a
cumpãra prin terþi propriile acþiuni, fãrã
respectarea cerinþelor legale pentru o
astfel de operaþiune. Astfel, prin comi-
sioanele plãtite de SIF cãtre terþi (diferite
fonduri de investiþii), se creeazã un
prejudiciu societãþii.

ANDREI IACOMI
(continuare în pagina 16)
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Colaj de MAKE

Pe unde aterizeazã avionul în
limba românã?

L
imba are proprietatea cã se perfec-
þioneazã continuu. Atunci când
limba începe sã se degradeze, ace-
asta e un semal de alarmã

pentru starea societãþii.
Pe vremuri, vulgul se distin-

gea de intelectualitate prin aceea
cã vorbea cu „este multe”. Lim-
ba fãcea doar aceastã diferenþie-
re socialã ºi între doar douã seg-
mente sociale. În segmentul de
sus mai apãrea eventual ºi for-
mula „a-ºi aduce aportul”, care
fãcea la rândul ei o a doua segmentare în
zona superioarã a societãþii, respectiv în
aºa-zisa intelectualitate. Greºeala era ex-
plicabilã ºi scuzabilã prin faptul cã la
vremea aceea multã lume dorea sã-ºi

aducã aportul, pentru a arãta cã nu este în
opoziþie cu conducerea de partid. Mai era
ºi chestia cu „fortuit”, dar asta doar ca

supliment.
Aºa cã era destul de simplu sã

îþi dai seama cine e idiot.
În zilele noastre nu mai e aºa

de simplu sã-þi dai seama cine
este idiot, pentru cã greºelile de
exprimare sunt atât de multe încât
dacã ajungi sã le contabilizezi îþi
pui în pericol þara, demnitatea,
patriotismul ºi stima de sine.

Faza de tranziþie, care s-a produs prin
anii 90, era axatã cam pe o singurã eroare
capitalã, anume folosirea eronatã a pro-
numelui „care” la cazul acuzativ.
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