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EDITORIAL

Munþii
noºtri aur
poartã…

… Noi cerºim din poartã-nn poartã! Ce geniu a avut marele Octavian Goga
ºi cât de actuale sunt versurile lui chiar astãzi! Specialiºtii estimeazã cã în
adâncurile Apusenilor s-aar putea afla circa 1000 de tone de aur, deci de vreo
trei ori mai mult decât ar fi în galeriile daco-rromane la Roºia Montanã. În
rezerva Bãncii Centrale avem la ora asta 103 tone, ceea ce, desigur, nu-ii
deloc puþin, dupã ce ajunseserãm în anii 80 pe la numai 40 de tone. Se ºtie
deja cã, în 1989, Ceauºescu a mai completat tezaurul cu 20 de tone, iar de
atunci încoace guvernatorul Isãrescu, deºi a returnat cocoºeii celor cãrora
le fuseserã confiscaþi în anii comunismului, a avut grijã sã refacã rezervele
de aur la nivelul de acum. Ce mã surprinde, însã, peste poate, e sã aud cã
ne ajunge cât avem ºi cã ar fi o superstiþie la Banca Naþionalã, potrivit
cãreia de câte ori România a atins 200 de tone, i s-aa întâmplat ceva rãu. Ptiu
drace! Deci, nu ne mai trebuie aur? Nici mãcar ãla rãtãcit la ruºi, pe care
ei susþin cã nu-ll mai gãsesc, iar noi parcã am uitat de el. Deºi e vorba de
vreo 95 de tone, cu care, e drept, ne-aam fi apropiat ameninþãtor de limita
fatidicã de 200. ªi ãsta o fi fost ghinonul! Noroc cã am recuperat cel mai
vechi pergament din lume, întors deunãzi la Constanþa, aur curat în felul sãu,
dar care nu e, totuºi, aurul de la Moscova. Aºa cã, rãmânând cu paguba asta,
de rãzboi, am putea-oo recupera din zãcãmintele de la Bãiþa ºi Certej, ca ºi de
la Roºia Montanã, dacã nu s-aar pune prea mulþi de-aa curmeziºul. Ba cã dis trugem siturile, ba cã ne omoarã cianurile, ba inclusiv cã nu ne mai trebuie
aur, întrucât ne paºte frica sã nu avem prea mult! Vã mai amintiþi însã de
profesorul Ruginã, care propunea, în anii 90, sã batem leul de aur? Poate
ar fi o idee genialã, mai ales acum, când uncia ºi-aa doborât cam toate recor durile anterioare. Dar, dacã preºedintele Bãsescu a punctat corect aceastã
oportunitate, invitând la reluarea exploatãrii zãcãmintelor de aur
româneºti, iar clevetitorii de serviciu s-aau grãbit sã spunã cã n-aavem
nevoie, am ºi eu o propunere: deschidem minele, creãm locuri de muncã,
scoatem aurul, dar nu-ll mai bãgãm în rezerva Bãncii Naþionale, ca sã nu
atingem 200 de tone, ci îl vindem pe piaþa internaþionalã la preþul record de
acum. Sau credeþi cã n-aam avea cumpãrãtori ?!
Horia Alexandrescu
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