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„Ca să fii respectat, începe prin

a te respecta tu însuți.”

- Tudor Arghezi
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Comasarea alegerilor – între abuzul puterii Comasarea alegerilor – între abuzul puterii 

şi laşitatea opoziţieişi laşitatea opoziţiei

Cezar 
A. Mihalache

DDacă vom ajunge să
comasăm alegerile (ultimele
repere care mai dau măcar
aparenţa unei societăţi
libere) atunci mai bine
stingem „lumina”… 

„Vegetăm”, ca în
urmă cu două decenii, în
nepăsare şi neputinţă.  Pen-
tru că, de vină nu este
sărăcia noastră, cu justifi-
carea aberantă că nu mai
sunt bani pentru a apăra 
ultimele redute ale
democraţiei, alegerile, ci
starea de nepăsare în care
ne-am lăsat împinşi de par-
tidele de la putere, dar şi de
formaţiunile aflate în opoziţie,
în toţi aceşti ultimi 22 de ani.

Noi suntem de vină
pentru că am uitat un lucru
esenţial: nu este suficient să-
ţi câştigi libertatea pentru a fi
a ta pe vecie. Am ignorat că
democraţia, odată împlinită,
fie ea şi având părţile ei
peticite, nu va rămâne acolo
de una sigură, în vreme ce
noi ne vedem liniştiţi de ale
noastre. Pentru că vor veni
mulţi să se înfrupte din ea şi
se vor înfrupta până nu 
va mai rămâne nimic. O vor
transforma într-un corp golit
de toate trăirile ei şi în care
se va insinua doar vidul pe
care pare că l-am uitat. Iar 
la nivelul de degradare,
sfărâmare şi comasare în
noile blocuri structurale por-
tocalii, politice şi economice,
la care s-a ajuns, nu se mai
pune doar problema de a
apăra „democraţia”. Acum
trebuie să luptăm şi pentru a
recupera părţile pierdute în
cele două decenii de liber-
tate, dar, mai cu seamă, în ul-
timii ani ai lui „Să trăiţi  bine!”.

Într-un asemenea
context, dacă opoziţia chiar
va ajunge să se retragă din
parlament, ca „protest” faţă
de cel mai grav atac la
adresa democraţiei, co-
masarea alegerilor, datorată,
printre altele, neajunsurilor fi-
nanciare (o motivaţie tâmpă
a guvernului de vreme ce
preşedintele a mers la Brux-
elles şi a ofertat acolo
disponibilitatea României de
a susţine financiar zona
euro),  se va consemna doar
o atitudine mai suspect a fi
parte a vânzării de ţară, cu
tot cu suveranitatea şi
democraţia ei. Pentru că un

asemenea gest nu va duce
nicidecum la încetarea
fucţionării statului portocaliu,
ale cărui picioare s-au înfipt
şi în parlament, strivindu-i
„libertăţile”, ci îl va consoli-
da în abuzurile sale.

De fapt, opoziţia face
iarăşi dovada ipocriziei de
care este capabilă, ştiind că
prin asumarea unei forme ex-
treme de protest, părăsirea
parlamentului, ei îi va fi totuşi
cât se poate de bine. 

Nu şi ţării. Parlamen-
tarilor „protestatari” le va fi
însă cel puţin la fel de bine ca
acelora rămaşi „la butoane”.
Dacă nu chiar mai bine. Căci,
motivând angajarea efor-
turilor, dinspre parlament,
spre activitatea în colegii,
aceştia îşi vor încasa în con-
tinuare nestingheriţi lefurile,
iar prin prezenţa 
mai accentuată în colegii îşi
vor putea derula campan-
iile  electorale  cu mult înain-
tea celorlalţi.

De aceea, prin ges-
turile anunţate, Victor Ponta
şi Crin Antonescu nu vor mai
fi, în faţa naţiunii, doar nişte
inconştienţi, ci şi nişte lasi,
opoziţia făcând iarăşi (cul-

mea, tot mai făţiş!) jocurile
acestei puterii nimicitoare.
Până şi „răspunsul” dar 
de PSD, de exemplu,  la
motivaţia puteri de a comasa
alegerile pentru a combate…
absenteismul la vot (servit ca
argument după cel al
economiei de fonduri, prin
faptul că în acest fel s-ar
asigura o prezenţă la urne nu
doar în cazul alegerilor lo-
cale, de care electoratul s-a
arătat întotdeauna mai 
interesat,  ci şi la cele parla-
mentare) este halucinant. 

Pentru că o soluţie
precum introducerea votului
obligatoriu nu are face decât
să cădăa mănuşă puterii, la o
eventuală întrebare adresată
electoratului, despre ceea ce
îşi doreşte, alegeri comasate
sau alegeri cu prezenţă
obligatorie, răspunsul ar fi 
evident.

Şi prima justificare
venită dinspre putere, aceea
că prin comasarea alegerilor
s-ar face economii de 30 de
milioane de euro, este cât se
poate de ipocrită. Este
ipocrită faţă de felul în care
se risipsec banii de către
guvernanţi. Dar, mai ales,
este perfidă prin felul în care
ajunge să condiţioneze prac-
tic existenţa democraţiei la
noi în ţară. Într-un fel care ar
putea duce, cât de curând, la
un proiect livrat populaţiei 
de aşa-zisă salvare a
democraţiei, şi cine noi nu îşi
doreşte asta?, prin donarea
unei sume pentru „salvarea
democraţiei” (deja s-au făcut
şi calculele, un euro și ceva
de fiecare!). Totul pe princip-
iul: democraţia costă. O „fun-
damentare” de logică pe care
ne asteptăm să ne-o
trântească Traian Băsescu 
în clipa în care va veni fac-
tura disponibilităţii sale de 
la Bruxelles  de a  susţine fi-
nanciar zona euro  alături de
greii Europei.

Dar cel mai alarmant
este felul în care a fost pusă
pe tapet problema comasării
alegerilor. Prin braţul „de
forţă” al acestui guvern, Min-
isterul de Interne. Ceea ce 
dă măsura felului în care
crede puterea de cuvinţă să
ne trateze. Prin vorbele unui
ministru care a slobozit nu
numai o aberaţie de corigent
al drepturilor omului, ci şi 
o injurie la adresa libertăţilor
câştigate în ’89. O blasfemie
aruncată de un personaj care
la vremea sacrificiului din 
Decembrie ’89 îşi pregătea
probabil fiţuiţile unui 
bacaleureat întârziat.

Un astfel de per-
sonaj, ca întruchipare a
răului portocaliu, a ajuns să
ne spună, la 22 de ani de la
câştigarea libertăţii, cine şi
unde are dreptul să can-
dideze, grohoind faptul că
prin comasarea alegerilor
candidaţii nu vor mai putea
candidata şi la funcţiile lo-
cale, şi la cele parlamentare.

Or, să vină un min-
istru, să calce în pcioare, nu
doar limba română, ci şi
legile fundamentale ale ţării,
pentru a stabili el cine şi unde
are dreptul să candideze,
este deja mult prea mult.

●

Piața neagră Piața neagră 

a Europei...a Europei...

Viorel Roman

ÎÎn esență, economia
produce mărfuri şi servicii
pentru consumatori. Pia-
ţa neagră, paralelă,
secundară, din umbră sau
oricum am numi-o, produce
exact aceleaşi mărfuri şi
servicii, însă nedeclarate
sau neînregistrate de
oficialităţi. Acelaşi lucru este
valabil și pentru piaţa forţei
de muncă. Iar situația pieței
negre este cât se poate 
de „roz”. În România şi
Rusia se  ridică la aproape
jumătate, în Grecia
reprezintă o treime, în Italia
şi Spania o pătrime, iar în
Marea Britanie o zecime. 

În aceste țări, activi-
tatea economica şi
comercială se face cu bani
gheaţă şi nu este
înregistrată de autorităţi. 

Consumatorului îi
este, de regulă, indiferent
dacă pentru curăţenia
locuinţei sale, impozitul pe
ţigările de contrabandă,
repararea automobilului, a
instalaţiei sanitare din
apartament sunt înregis-
trate, evidenţiate în pro-
dusul intern brut (PIB), sau
nu. Mai mult, astăzi, 28 de
milioane de aşa-zişi someri
din UE lucrează la negru,
activează pe piaţa neagră,
paralelă, din umbră şi, ca
urmare, nu plătesc asigurări
sociale sau impozit, o sumă
evaluată la cam cât produce
Marea Britanie în întregime,
în timp ce 17,5 milioane de
şomeri vest-europeni profită
de avantajele sistemului de
asigurări sociale al UE. La o
privire mai atentă, vechiul
conflict dintre mentalitatea
şi sistemul social-economic
anglo-saxon, pe de o parte,
şi cele continental vestic,
central-european romano-
catlolic şi oriental-greco-
ortodox, pe de altă parte,
devine evident. Anglo-sax-
onii creează locuri de
munca pe bandă rulantă,
dar cer acceptarea unei
diferenţieri sociale greu de
integrat în mentalitatea con-
tinental-europeană, din Uni-
unea Europeană, iar ţările
ortodoxe din fostul lagar co-
munist sunt încă într-un pro-
ces de acumulare primitivă
de capital. Membrii conti-
nentali ai UE se pronunță
pentru politica impozitelor

mari în favoarea celor
defavorizaţi de soartă. 

O luptă social-
politică şi religioasă veche
de o mie de ani. Mai ales că
ţările protestante, Marea
Britanie, Suedia şi Dane-
marca, au încă rezerve faţă
de o integrare în clubul
monedei unice EURO. Crit-
icii sistemlui de asigurări so-
ciale continental, al UE, se
plâng că aici ar exista
obligaţiile fiscale exagerate.

Adversarii lor însă
afirmă că în ţările în care
obligaţiile faţă de stat sunt
mari, ca de exemplu în Aus-
tria, Suedia, Finlanda, piaţa
neagră, adică economia
paralelă, este, în mod
surprinzător, redusă. 

De fapt, avem de-a
face cu trei mentalităţi, cul-
turi economice si religioase.
În primul rând, în Europa de
est, greco-ortodoxă, avem o
activitate paralelă de 50 la
sută, general acceptată şi
de populaţie, şi de guver-
nanti. Urmează, Europa de
sud, romano-catolică, unde
activitatea paralelă de 25 la
sută este relativ uşor de 
înregistrat şi de integrat,
chiar dacă există conflicte
în UE privind cota parte la
obligaţiile şi drepturile so-
ciale (Ministrul de externe al
Italiei, Franco Frattini,
apreciază că piaţa neagră
din Italia se situează în
prezent cam între 19 și 22
la sutădin PIB). Și nu în ul-
timul rând, în Europa de
nord-vest, etica protestantă
ţine piaţa neagră sub con-
trol, aceasta nedepășind
zece la sută. Aceste trei
„culturi” pot fi unificate
numai prin luarea în consid-
erare a decalajului de 
sinceritate economică. 

Şi în cazul dialogului
dintre România, Moldova şi
UE trebuie să fie luate în
considerare activităţile eco-
nomice notabile de pe piaţa
neagră, paralelă etc. În
consecinţă, datele statistice
necesită o corectare. Iată
un aspect al realităţii eco-
nomice europene mai puţin
cunoscut sau mai puţin ac-
ceptat în mod oficial….

●
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De la „vrem autonomie secuiască” la „vrem o patrie secuiască”!De la „vrem autonomie secuiască” la „vrem o patrie secuiască”!

Ilie Șandru

PPe uneva chestiunea
este logică, timpul nu stă pe
loc, după cum nici doleanţele
,,secuilor” nu pot fi tot aceleaşi,
lumea s-a cam săturat de acea
,,arie” a autonimiei secuieşti,
care se tot ,,cântă” pe toate
gamele posibile şi imposibile,
muzicale şi mai puţin muzicale,
de ani buni. Doar toată lumea
cunoaşte vechiul dicton
,,scopul scuză mijloacele”!

Se vede însă treaba
că nimeni nu-i ascultă. Ori nu-i
bagă nimeni în seamă. Cine
ştie…Poate tocmai de aceea
unuia dintre numeroşii ,,forma-
tori de opinie”, care, din câte se
pare, ceea ce visează el
noaptea, dimineaţă ia con-
deiul, pune pe hârtie – că ea
suferă, săraca! – şi fuge re-
pede la redacţia la 
care lucrează – e vorba de
publicaţia lunară de limbă
maghiară ,,Tortenelmi maga-
zin” – şi-i dă drumul. 

Publică, adică. Aşa o fi
visat, probabil, şi chestiunea
cu ,,patria seciască”.

Se ştie că visul e vis,
iar realitatea, realitate. De cele
mai multe ori nu au nici o
legătură una cu cealaltă. Aşa
s-o fi petrecut lucrurile şi re-
spectivul condeier. A visat el
o…,,patrie secuiască”! Între-
barea ce se pune, de data
aceasta în mod cât se poate
de serios este: o fi existat
uneva, vreodată o ,,patrie

secuiască”? Cred că este
foarte dificil să răspundă
cineva, corect, la o asemenea
întrebare, din moment ce chiar
marii istorici încă nu s-au putut
pune de acord cu orginea se-
cuilor şi care o fi fost patria lor
arhaică, din care apoi, cine ştie
din ce motive, şi-au luat, cum
se spune, lumea în cap.

Interesant este că re-
spectivul autor al articolului în-
titulat ,,Vrem o patrie
secuiască”, cunoaşte toată is-
toria secuilor, aşa de bine în
cât nu are nici o reţinere în a
afirma categoric că secuii sunt
,,un popor indigen, nu venetic”!

După propria sa ,,isto-
rie”- de fapt nu e numai a lui, ci
a multora, convinşi de
,,adevărul” de mai sus – nu ei,
secuii, sunt venetici, 
ci ,,românii colonizaţi în oraşe,
comunităţile româneşti stabilite
în secolele anterioare”! 

Iată deci justificarea
unei ,,patrii secuieşti”!

Nu se ştie însă de ce
,,coloniştii români” nu-i înţeleg
deloc pe secui şi au uitat de
,,drepturi fundamentale prom-
ise în decembrie 1918, la Alba
Iulia”! Dacă ne referim la
,,drepturi fundamentale”, re-
spectivul gazetar – sau ce o fi!
– ar trebui să ştie că aseme-
nea drepturi nu pot să fie decât
într-o lege fundamentală, iar
aceasta este Constituţia! Din
câte ştim, la Alba Iulia nu s-a
votat – şi nici nu se putea vota!
– o Constituţie. Acolo s-a adop-
tat doar o Declaraţie de către o
Adunare Naţională a românilor

din Transilvania. Nici un
reprezentat oficial al statului
român nu a fost prezent la 1
decembrie 1918, la Alba Iulia. 

Dar se continuă a se
striga în gura mare, de către
vaşnicii propagandişti ai
maghiarimii din România, că
statul român nu-şi respectă
promisiunile făcute în 1918. 

Statul român nu a
promis nimic, nimănui şi deci
nu poate fi acuzat de nimeni că
nu-şi respectă angajamentele
luate atunci. Asta ar trebui să
le intre odată în cap celor ce
flutură asemenea neadevăruri.

Acuzaţii grave i se
aduc României, de către indi-
vidul respectiv,căruia nu merită
să-i scriu numele, şi pentru că
– zice el – aceasta nu respectă
prevederile Tratatului privind
minorităţile, semnat la Paris,
în 9 decembrie 1919. Sunt
multe şi importante prvederi
acolo, legate de minorităţile
din România.

Astfel, Art.2 prevede:
,,Guvernul român se
angajează a da tuturor locuito-
rilor săi întreaga şi deplina
protecţie pentru viaţa şi liber-
tatea lor, fără deosebire de
naştere, de naţionalitate, de
limbă, de rasă sau de religie”.

Am tot citi şi recitit rân-
durile acestea şi am cugetat în-
delung la ceea ce Guernul
român ar fi putut rămâne cori-
gent privind nerespectarea
prevederilor mai sus enumer-
ate. Nu am putut găsi 
însă nimic ce ar putea să-l 
încrimineze.

M-am oprit îndelung
apoi şi la Art.8, unde se spune:
,,Toţi supuşii români vor fi egali
în faţa legii şi se vor bucura de
aceleaşi drepturi civile şi
politice, fără deosebire de
rasă, de limbă sau de religie”. 

Prevederi clare şi pre-
cise. Însă ce anume nu o fi
fost, sau nu este respectat
aici? Cu ce se simte autorul ar-
ticolului mai neîndreptăţit, ca
cetăţean român de etnie
maghiară, faţă de mine,
cetăţean român, de etnie
română? Ce am eu în plus, din
punct de vedere legislativ, faţă
de el? Iar dacă e vorba
de,,drepturi politice”, ce să mai
vorbesc, ,,discriminare” totală,
mai ales de 20 de ani încoace
de când UDMR, 
ca repezentantă politică
recunoscută a minorităţii
maghiare, se află permanent 
la guvernarea României!

În schimb, pot fi aduse
grave acuzaţii Guvernului
român – mai corect spus, tu-
turor guvernelor româneşti
perinadate la putere în epoca
postdecembristă – care nu au
respectat şi nu respectă alte
prevederi importante ale
Tratatului privind minorităţile! 

Astfel, la acelaşi Art.8,
al. 4 se precizează: ,,Cu toată
stabilirea de către guvernul
român a unei limbi oficiale se
vor face înlesniri raţionale
supuşilor români de altă limbă
decât cea română, pentru
întrebuinţarea limbei  lor, fie
oral, fie în scris, înaintea 
tribunalelor”. Toţi românii, dar

mai ales cei din Ardeal, ştiu 
că în România nu s-a respec-
tat şi nu se respctă acest arti-
col, mai ales după 1989.

După cum nu se
respectă nici prederile Art. 10:
,,În materie de învăţământ
public, guvernul român va
acorda în oraşele şi districtele
unde locuieşte o proporţie
considerabilă de supuşi români
de altă limbă decât cea
română, înlesniri menite a
asigura ca în şcolile primare,
copiii acelor supuşi români vor
fi instruiţi în propria lor limbă. 

Această stipulaţiune
nu va împiedeca guvernul
român de a face obligatorie
predarea limbii române 
în zisele şcoli.”

În sfârşit, acuze grave
pot fi aduse guvernaţilor
români postdecembrişti, care
se fac vinovaţi de nerespctarea
Art. 11, unde este stipulat că:
,,România consimte să acorde,
sub controlul statului român,
comunităţilor secuilor şi saşilor,
în Transilvania, autonomia
locală, în ce priveşte chestiu-
nile religioase şi şcolare”.

Concluzionând, tre-
buie să recunosc că sunt întru-
totul de acord cu autorul
articolului la care am făcut
referire, care acuză guvernul
că a încălcat şi încalcă preved-
erile cuprinse la Art.8 al.4,
Art.10 şi Art.11 dintr-un impor-
tant document internaţional:
Tratatul privind minorităţile, pe
care România l-a semnat la
Paris, în 9 decembrie 1919..

●
In memoriam: In memoriam: 

A ars salcia Leonidei din strada 31 August 1989A ars salcia Leonidei din strada 31 August 1989

Ion Proca

Motto:
Ei, cei mai puri, au fost

cei mai blamaţi,
Ei, cei răniţi, cîntat-au

chiar şi rana,
Ah, de-am să mor, vă

rog să mă-ngropaţi
Sub un stejar, din dor,

la Căpriana.

LLeonida Lari este
basarabeanca ajunsă în Parla-
mentul României pe listele
PRM  în trei legislative: 1996,
2000 şi 2004. Numele ei a fost
cândva un ideal pentru mulţi
conaţionali de-ai noştri. 

Este cetăţean de
onoare al oraşului Bacău şi în
1996 este  Cavaler al Ordinu-
lui Republicii Moldova.

Pe timpul când R.
Moldova trecea prin Mişcarea
de Renaştere Naţională,
Leonida Lari era urmată de
zeci de mii de moldoveni, gata
să-şi dea viaţa pentru valorile
supreme ale neamului nostru.

A fost marcată de
suferinţa românilor din Basara-
bia lipsiţi de Ţară, din Nordul
Bucovinei, din Banatul
Sârbesc, din Cadrilater şi de
întâlnirile cu entităţi metafizice
de dincolo de ceea ce se vede,
se aude şi e greul pământului.

“În jurul Planetei Terra,
afirma scriitoarea, există un

spaţiu informaţional care
conţine trecutul, prezentul şi vi-
itorul, chiar şi vocile celor care
au plecat în spaţii cu alte di-
mensiuni. Acolo pot pătrunde
şi eu în zilele de post negru,

rugăciune şi meditaţie”. Pentru
doamna Lari-Iorga, până şi val-
orile succesului rezultă din
înţelepciunea biblică şi sunt
credinţa, speranţa 
şi dragostea.

Era joi. Mai deunăzi.
Să fi fost pe la ora 14.00. Și era
soare mult în podgoria mea. În-
dreptam niște stâlpi de spalier,
strâmbați de o furtună.
Deodată a sunat bâzâiacul din
buzunarul burnuzului meu de-
modat. Din celălalt capăt al
eterului se auzi o voce atât de
cunoscută. Nu părea tristă, 
dar nici veselă.

- Mă   mai   cunoști,
frate Proca?

- Se poate să nu-mi
cunosc șefii?

- Lasă glumele! Oi fi
eu stâlpul Glasului, cum m-ai
botezat odată, dar acum am

nevoie de ajutorul tău. Ai putea
ca într-o săptămână să apară
ediția bilingvă a plachetei ”In-
orogul”, care zace în sertarele
tale de vreo cinci ani.

- Se poate și într-o
săptămână,dar cine va 
citi varianta spaniolă?

- O găsești pe
Valentina Buzilă, ea cunoa-
ște bine spaniola. 

Dar mai întâi, mâine te
întâlnești cu Manola (fiica
Emanuela) și-mi faceți 
devizul de cheltuieli.

- Ce tiraj ai dori?
- Nu  mai    puțin    de

zece mii.
- Știi bine că poezia

nu-i prea gustată pe la noi…
- Se va gusta, nu ai

teamă. După ce-mi editezi In-
orogul, te apuci de 
cele două volume de 
poezii alese.   

-  Cum   te       simți,
Leonida?

-  Am dureri de spate,
dar până în primăvară îmi revin
și reanimăm Glasul. Poate
revin alde Zava și Pohilă, Za-
gaievschi și Bujor. Ce echipă
minunată eram. Dar pe tine nu
te iau că ești pensionar! Am
să-l invit pe frumosul acela de
la Televiziune, deși s-a ferit să-
mi fie un ginere… Ne-am
înțeles în privința cărților?

-  Ne-am înțeles…
Era joi. Cu două zile

înainte de plecarea ei la cele

veșnice. Când am revenit
acasă, m-a mai telefonat încă
o dată și m-a întrebat dacă mai
țin minte vreo poezie din ”Al
nouălea val”. Fusesem redac-
tor al acestei cărți și trebuia să
învăț o poezie pe de rost. 

I-am spus că știu ceva
din ”Epifanii”.

- Să nu te aud! Sunt
atât de triste…

Nu mi-am dat seama
că e ultima noastră convorbire.
Tragica veste mi-a spus-o
Vasile Năstase în zorii zilei de
duminică. Sultanul îi tăia capul
celui de aducea vești triste. Nu
sunt sultan și l-am iertat.

…Era la 1 iunie 1991.
Leonida m-a scos din brațele
revistei ”Femeia Moldovei” și
m-a făcut secretar general de
redacție, promițându-mi salariu
de ministru. Și pe acest post 
de ”ministru” am tot arat și
semănat  două decenii la
Glasul. La Glasul Leonidei și al
lui Ion Vatamanu.  Ei l-au cti-
torit dintr-un îndemn al lui Ion
Druță. Valentin Roșca a zis:
”Pe cerul poeziei noastre
Leonida Lari este o stea de
primă mărime…”  Cezar
Ivănescu a spus: ”Leonida Lari
este marea poetă 
a românilor…”

Într-adevăr epifaniile ei
sunt triste și bine că nu i-am
citit din ”Suflet în sine”. 

Acum se poate…
”Sunt atât de obosită,

că-mi uit și trupul, și sufletul, fie
în iad, fie în rai. Am o singură
speranță: că Dumnezeu nu mă
va uita, odată ce m-a născut
din adâncul respirației sale. 

Dintr-o respirație până
în rărunchii universului. Ca și
pe fratele meu Leonard, prințul
tristeții și al singurătății. Mai
ales al singurătății, fiindcă 
îi sânt soră.

…Oricum o fi timpul,
măcar câțiva meri vor înflori.
Eu nu voi mai înflori niciodată.
Pe pământ. Nu și în ceruri.
Acolo, printre esențele
necăzutelor flori care cad aici.
Acolo, unde este Leonard”.

Aceste rânduri ale
Leonidei au fost scrise la 1999
sub o salcie din curtea revistei
”Glasul”. Acum o lună a fost un
incendiu prin acea zonă și sal-
cia Leonidei a ars. Deși 
era verde ca buratecul, salcia
a ars ca o lumânare. Și tot
acolo a fost scrisă această
splendidă poezie ”Frunze de
sălcii”: ”Ședeam cum și alții ca
mine ședeau/ La mese întinse
și pline /și frunze de sălci
bătrâne cădeau/în pletele mele
bătrâne.//Un clopot atunci de
departe-a sunat,/ Trezindu-mi
o grea presimțire,/De care
lumină m-am îndepărtat,/ În
care intrai, rătăcire.//Și mesele-
ntinse curgeau, dispăreau,/cu
oamenii lor, fără mine/
și   frunze   de   sălcii  bătrâne
cădeau/ în   pletele   mele...



4 Tichia de politician

Dilema e mare!… maghiar?… secui?… „maghiar-secui”?…Dilema e mare!… maghiar?… secui?… „maghiar-secui”?…
ori „secui-maghiar”?… Numai Dumnezeu ştie!…ori „secui-maghiar”?… Numai Dumnezeu ştie!…

Ilie Șandru

MMultă bătaie de cap
le-a mai dat unora de pe la
noi, din ,,secuime”, recentul
referendum. ,,Nu-i tot una
câţi suntem”! era titlul unui
articol dintr-o publicaţie de
limbă maghiară, apărut cu
vreo două săptămâni mai
devreme  faţă de începutul
acţiunii de recenzare. 

Numai că, din
dorinţa de a-i îndruma pe
cei recenzaţi ce şi cum tre-
buie să facă pentru ca nu
cumva, Doamne, fereşte,
numărul ungurilor – ori cel al
secuilor?, din România, să
scadă, atât organizaţiile
politice, cât şi presa de
limbă maghiară mai mult i-
au încurcat şi i-au zăpăcit
pe cei pe care trebuiau să-i
lumineze. Bieţii oameni, nu
mai ştiau pe cine anume 
să creadă. Dar, mai ales, 
nu mai ştiau cine sunt 
ei: maghiari?, secui?,
maghiari-secui?, ori secui-
maghiari? Numai Dum-
nezeu mai ştie! 

Astfel, în 30 septem-
brie a.c., s-a desfăşurat la
Ciumani, în judeţul
Harghita, şedinţa Forumului
Scaunelor Secuieşti
(Fiindcă, în România, pe
lângă unităţile teritorial-ad-
ministrative prevăzute de
Constituţie, adică judeţele,
mai avem şi altele,
neprevăzute de Constituţie,
adică ilegale – scaunele
secuieşti, dar asta, nu
interesează pe nimeni!). Toţi
participanţii la forum au fost
de acord cu următorul docu-
ment întitulat ,,Sunt
maghiar-secui”. Iată câteva
idei mai importante pe care
le cuprinde documentul:
,,Poporul secuiesc, care
trăieşte pe actualul Pământ
Secuiesc  şi numără peste
600.000 de cetăţeni, este o
realitate existentă şi în mo-
mentul de faţă, o comuni-
tate istorică ce dispune de
un trecut istoric milenar şi
tradiţii de autoguvernare, o
comunitate care şi-a de-
clarat mereu identiatea
secuiască, iar această iden-
titate şi-o declară şi astăzi. 

Constatăm cu îngri-
jorare că în cadrul cam-
paniei organizate preliminar
recensământului, într-un
mod în care e lezată şi
slăbită conştiinţa de identi-
tate a poporului secui, par-
tidele maghiare din
Transilvania – călăuzite de
interese de partid -  vorbesc
despre conştiinţa identitară
secuiască tot aşa cum ar
vorbi despre o conştiinţă
regională. Prin aceasta, ei
nu numaică lezează dreptul
persoanei la declararea

liberă a identităţii, dar 
şi neagă actuala existeţă a
Poporului Secuiesc şi, ca 
o consecinţă gravă,
periclitează validarea drep-
tului la autodeterminare, ca
urmare şi înfăptuirea 
autonomiei teritoriale a
Pământului Secuiesc. 

Nici un partid politic,
ori organizaţie civilă(…) nu
are dreptul să facă declaraţii
care, generând confuzii,
pune sub semnul îndoielii

dreptul secuilor de a se de-
clara secui. Singura cale
accesibilă privind dăinuirea
poporului secui o reprezintă
validarea dreptului său 
la autodeterminare. 

Înfăptuirea acesteia
nu e posibilă fără comuni-
tatea cu identitate se-
cuiasco-maghiară”. Se cere,
,,cu respect partidelor noas-
tre politice şi organizaţiilor
civile” să depăşească ,,in-
teresele politice şi de par-
tid”, să respecte demnitatea
umană a fiecărui membru 
al poporului secuiesc, 
în privinţa ,,identităţii noas-
tre de maghiari secui. 

Pe baza limbii noas-
tre materne maghiare, se-
cuii consemnaţi ca membri
ai unui grup etnic separat
vor figura în efectivele
maghiarimii din România!” 

Documentul a
apărut în săptămânalul
,,Videkunk”(Ţinutul nostru)
Cam în aceeaşi perioadă,
într-o altă publica-
ţie ,,secuiască”, ,,Harom-
szek”(Trei scaune), tot din
Covsna, se publica un arti-
col întitulat ,,Ne recenzăm,
însă nu-i totuna cum o
facem”. De data aceasta,
chestiunile legate de
,,poporul secuiesc”; ,,identi-
tate secuiască”; ,,dreptul se-
cuilor de a se declara secui”
etc. erau  uitate, cu voie ori
fără voie. Prioritare sunt, de
data aceasta,  chestiunile
legate de ceea ce arătam
mai sus:,,nu-i tot una câţi
suntem”! Fiindcă ,,drepturile
noastre lingvistice şi cultur-
ale depind de efectivul
noastru”. În concluzie, 
„la întrebarea referitoare la
naţionalitate să NU
răspundem secuiască. 

Să fim TOŢI
maghiari!” Numai aşa vom
putea obţine ca ,,drepturile
noastre să poată fi validate
doar împreună cu identiatea
maghiară” Oare ce vor fi

înţeles bieţii oameni din cele
de mai sus? Ce să se 
declare ei la recensământ:
,,secui”?, ,,maghiari”?,
secui-maghiari”?, ori
,,maghiari-secui”? Mare
dilemă! Fiindcă, în docu-
mentul adoptat la Ciumani,
după ce se se insistă
asupra noţiunilor de ,,popor
secuiesc, cu un trecut isto-
ric milenar”; ,,identitate
secuiască, pe care şi-o
declară şi astăzi”;
,,conştiinţă identitară
secuiască”; ,,dreptul se-
cuilor de a se declara
secui”etc. , li se cere 
partidelor politice  şi
organizaţiilor civice să 
respecte ,,idenitatea
noastră de maghiari-secui”,
fiindcă ,,secuii, ca un grup
etnic separat, vor figura în
efectivele maghiarimii din
România”! Poftim de mai
pricepe ce eşti!…

Colac peste pupăză,
cum se spune, în articol nu
se mai vorbeşte nimci 
despre ,,poporul secuiesc”
şi despre ,,identitatea
secuiască”, ci se cere, insis-
tent „să fim TOŢI
m a g h i a r i ! . ” C u r a t ă
harababură în capul celor
ce trebuiau să-şi declare
etnia Toate acestea, nu
puteau să nu aibă repercu-
siuni neagative tocmai
asupra celor care le-au
iniţiat. 

R e z u l t a t e l e
recensământului în ,,se-
cuime” nu au fost cele dorite
şi aşteptate de aceştia, ci
tocmai pe dos, iar ele nu pot
să nu-i doară pe mulţi. 

Fiindcă, la Mier-
curea-Ciuc, ,,inima” aşa-
zisului ,,ţinut secuiesc”, s-au
declarat secui abia 0,06 din
numărul locuitorilor! Este
drept că în Centralizatorul
Populaţiei după etnie, limbă
maternă şi religie apare
doar rubrica ,,maghiar”. 

Dar există şi rubria
,,alte etnii”. Însă la această
rubircă sunt înscrise doar
25 de persoane, ceea ce
reprzintă procentul arătat
deja: 0,06 la sută din
populaţia oraşului. 

Într-o asemenea
situaţie, mai este oare cazul
să mai vorbească cineva şi
să ceară ,, ţinut secuiesc
autonom”. Un ţinut secuiesc
fără…secui!? Dacă ar fi
aşa, atunci şi cele 21 de
persoane care s-au declarat
germani, la rubica ,,alte
etnii” ar fi îndreptăţite să
ceară un ,,ţinut autonom
german”!

●

Băsescu şi mândria 
de a fi români

Victor Nafiru

ÎÎn acest an, am avut parte de o supraproducţie 
de zarzavaturi, legume şi chiar fructe româneşti, ca o dovadă că
în ţara asta, pe care o vorbim de rău ori de câte ori avem ocazia,
mai sunt oameni care se pricep să dea cu sapa, să pună răsadurile
de roşii şi ardei, să plivească buruiana şi să îngrijească merii şi
perii. Iar ca urmare a acestei producţii neaşteptat de mari, şi
preţurile de la tarabe au fost pentru buzunarele celor mulţi.

Cum a venit, însă, toamna şi a căzut bruma, legumele şi
zarvaturile noastre au dispărut, locul acestora fiind luat de roşiile
italiene şi turceşti, de prazul grecesc şi de pătrunjelul olandez. Şi
asta nu pentru că pe alte meleaguri ar fi mai cald decât la noi, ci
pentru că ăia de acolo au bani mai mulţi, ştiu să se organizeze mai
bine, iar statul îi sprijină altfel pe fermieri. Dar, în timp ce preţurile
sunt mai mari, calitatea legumelor aduse de afară este îndoielnică.

Parcă ai mânca nu roşii, ci cauciuc, şi ai pune 
în ciorbă iarbă uscată şi nu pătrunjel, dacă îl cumperi 
de la un supermarket.Pentru prima dată după mult timp, sunt de
acord cu preşedintele Traian Băsescu, care, în stilul său incon-
fundabil, ne sugerează în mod subtil să-i urmăm gestul de 
a nu cumpăra zarzavaturi olandeze, ca drept răspuns la poziţia
guvernului batav faţă de aderarea României 
la Spaţiul Schengen. 

Altfel spus, dacă olandezii se opun aderării, de ce ar fi
nevoie să le cumpărăm lalelele, trandafirii, păstârnacul, morcovul
şi pătrunjelul? Iar gestul lui Băsescu merită 
apreciat, chiar dacă un preşedinte ar trebui să aibă o altă 
atitudine publică în astfel de situaţii.

Pe de altă parte, Traian Băsescu ne îndeamnă să 
nu umblăm cocoşaţi pe unde ne ducem în marea familie
europeană din care şi noi facem parte. Să lăsăm complexele la o
parte şi să nu-i mai privim pe unii şi pe alţii ca 
pe nişte Dumnezei. De-a lungul istoriei, românii au dovedit că nu
am fost niciodată mai prejos decât alţii, iar performanţele eco-
nomice ale României sunt şi astăzi mai bune decât ale altor ţări.
Poate că ne-a lipsit încrederea şi curajul de a demonstra că am
fost şi suntem cel puţin la fel de buni ca unii ce ne dau lecţii astăzi.

Şi încă ceva. Poate vor mai trece ani buni până vom
ajunge să le arătăm altora că România nu este doar o piaţă de
desfacere. Până atunci, însă, să le demonstrăm că avem mândria
noastră de români şi că nu-i vom lăsa pe alţii să ne calce 
pe bombeu ori de câte ori au chef.

●

PNȚCD îndeamnă românii să PNȚCD îndeamnă românii să 
boicoteze Olandaboicoteze Olanda

AAtitudinea Olandei față de România și Bulgaria este
scandaloasă. Olanda este în acest moment singurul stat din Eu-
ropa care se mai opune aderării țârii noastre la spațiul Schengen
și este în măsură să ne blocheze accesul pentru că face uz de
dreptul său de veto. Statele importante ale Europei: Germania,
Franța, Italia, etc. sunt de acord să ne primească, însă nu se
poate pentru că Olanda spune nu; avem în față imaginea unui
catâr încăpățânat, care își dă mai multă importanță decât a avut
și o să aibă vreodată. Subliniez aici că trebuie să facem diferența
între cetățenii olandezi, mulți dintre ei prieteni ai României, și put-
erea politică din Olanda a acestui moment, care are în mod evi-
dent o atitudine ostilă față de țara noastră.

PNȚCD se vede în situația de a îndemna românii să
boicoteze produsele provenite din Olanda. În fiecare zi în țara
noastră intră mai multe tir-uri încărcate cu flori din Olanda. Nu mai
cumpărați flori în perioada următoare, sau dacă este neapărat
necesar să cumpărați, asigurați-vă mai întâi că acele flori nu
provin din țara lalelor. Dacă vă doriți achiziționarea de electronice
sau electrocasnice, orientați-vă spre firmele concurente care au
produse de multe ori superioare calitativ, evitați produsele com-
paniilor olandeze. Țara noastră nu poate să impună un boicot ofi-
cial Olandei datorită tratatelor internaționale la care suntem parte,
însă nimic nu poate să-i împiedice pe cetățenii români, pe toți cei
care simt românește, să boicoteze produsele olandeze până când
această țară își va schimba atitudinea față de noi. Nu trebuie decât
o fărâmă de conștiință națională, o fărâmă de hotărâre și putem
obliga Olanda să țină cont de noi, de români.

Dacă nu vom reuși să dăm un răspuns hotărât față de at-
itudinea Olandei, atunci ne merităm soarta. Suntem noi un 
popor care poate fi marginalizat, folosit doar pentru muncă și 
util când e nevoie de piețe de desfacere?

Suntem niște europeni de mâna a doua sau a treia care
nu putem decât să cerșim? De ce să cerșim acum Olandei să se
înduplece și să ne îngăduie să intrăm în spațiul Schengen, când
putem să-i facem pe olandezi să ne roage să le cumpărăm flo-
rile? Nu doar liderii politici din România trebuie să dea dovadă de
verticalitate în relațiile internaționale. Liderii puternici au
întotdeauna în spate un popor puternic care știe să își apere in-
teresele. Românii pot dovedi că sunt un popor unit și puternic
boicotând produsele olandeze.



Ghimpele Națiunii

Nici măcar un „despot”! Cel puţin, nu unul „luminat”…Nici măcar un „despot”! Cel puţin, nu unul „luminat”…

Cezar A. Mihalache

CCe fel de stat îl lăsăm
pe Traian Băsescu să
construiască în proiectul lui de
„reformare”? Ce fel de stat 
îi permitem să înalţe din ruinele
a ceea ce desfinţează acum,
segment cu segment, în 
experimentul lui megalomanic
pus la picioarele intereselor
FMI şi, mai nou, ale 
axei căreia, mai agârţ, îi dădea
cu tifla în favoarea unchiului
Sam (axa franco-germană
reconfigurată azi spre 
capitalizarea FMI pe sea-
ma statelor „falite”)?

Ce fel de stat-experi-
ment, ca structură de identifi-
care a celor mai eficiente
metode de control al mecanis-
melor financiar-structurale 
ale unei ţări (şi de determinare,
dincolo de victimele „colat-
erale” din cadrul procesului 
de reformare a statului, bol-
navi, bebeluşi, gravide, 
pensionari, a nivelului maxim
de suportabilitate a unei
populaţii pauperizate în „lupta”
anticriză) croieşte acelaşi 
Traian Băsescu?

Răspunsul este tot
mai evident, şi, deşi îi simţim
deja primele răni datorate in-
strumentelor de opresiune,
pare că tot nu înţelegem 
ce avem de făcut pentru a opri
acest dezmâţ al trădătorilor 
şi vânzătorilor de ţară.
„Statul minimal” al lui Traian
Băsescu este de fapt o formă
patologică extinsă a statului
poliţienesc. Un suprastat ce se
construieşte în jurul şi peste

noi. Un stat în care copii noştri
sunt obişnuiţi cu sentimentul
necesităţii controlului a priori, 
iar pentru asta le „asigurăm” 
de la vârste fragede instru-
mentele torturii de mai târziu 
a individului. Le dăm matricole
electronice, montăm came-
re video de supraveghe-
re, promovăm identifica-
rea digitală la intrarea în scoli,
ba chiar amprentarea încă 
de la naştere.

Totul pentru a-i obişnui
cu supunerea. O „aclimatizare”
socială a celor aflaţi în curs de
formare a personalităţi cu tim-
orarea. Cu teama de instru-
mentele şi posibilităţile  statului
poliţienesc. Îi obişnuim cu 
instrumentele cvasicontrolului
electronic care,  deşi se bucură
acum de acceptul părinţilor
(convinşi fiind că, în acest 
fel, partea lor de vinovăţie din
procesul de degradare a
educaţiei se va şterge de la
sine) pune cărămizile noilor
ziduri menite a-i ţine ferecaţi 
pe cetăţenii de mâine.

Noi graniţe se constru-
iesc dară în jurul României, iar
îndârjirea în a le vedea ridicate
vine din interior prin comanda
dată de la vârful actualei puteri.

Pentru că, deloc para-
doxal, oricâte matricole elec-
tronice, camere video şi
sisteme de amprentări digitale
se vor fi creat, acestea nu vor
servi părinţilor în efortul lor de
a-şi supraveghea odraslele, ci 
vor fi folosite Statului „refor-
mat”, instituţiilor sale viitoare,
pentru a controla eficient
cetăţenii de mâine. Cu o
eficienţă incomparabilă cu
supravgherea din galena tele-
fonului de acum două decenii.

Astfel, nu părinţii, nici
bunicii şi nici măcar şcoala nu
vor fi aceia ce vor beneficia de
rezultatele „muncii de
supraveghere”, ci, prin ei, in-
termediari naivi şi supuşi,
Statul va fi beneficiarul unic.

Şi ce încredere să mai
în Traian Băsescu că va apăra
acest popor când, deşi a
depus un jurământ, el nu are
nici măcar minima decenţa de
a-i respecta acestuia poate ul-

timele sale decizii suverane?
Ce încredere să mai ai în gu-
vern, care a depus la rându-i
un jurământ, când acesta nu
este în stare să pună în apli-
care sigura decizie la care a
avut acces poporul în man-
datul său. Referendumul. Pen-
tru că dacă puterea, cedând în
faţa şantajului maghiar, a ajuns
să tergiverseze aplicarea unei
decizii a cetăţenilor, 
dacă această putere nu 
mai respectă referendumul
românilor (în schimb, este gata
să dea curs „deciziilor” refer-
endumurilor neconstituţionale
ale minorităţilor), ce încredere
să mai ai când vine vorba 
de viitorul ţării?!

De fapt, noi nu mai
avem de multă vreme un

preşedinte în fruntea ţării… Şi
nu suntem reprezentaţi la în-
tâlnirile cu oficialii Europei 
de un şef de stat… Avem un
personaj care maimuţăreşte
despotismul în faţa noastră,
dar care, dincolo de graniţe, 
nu face nici măcar cât o paiaţă
dn târgul de butaforii.

Dar nu vedem toate
acestea… Nu pricepem
mesajele pe care, striviţi în pro-
pria-i ţară de cizma despo-
tismului, ni le dau alţii.

Or, dacă şi alţii s-au
săturat de clanul Băsescu, noi
ce mai aşteptăm?

Oare nici măcar „con-
fundarea” în plenul Parlamen-
tului European a tinerei Elena
B. cu hoaşca tiranului moartă
acum două decenii nu 
ne spune nimic? Nu vedem
mesajele din ce în ce mai puţin
discrete pe care ni le dau 
oficiali străini vizavi de despo-
tismul care prinde contur 
în România.

Şi atunci, oare nu a e
vremea să punem oprelişte
acţiunilor unui personaj care,
învăluit în aura pe care şi-a
construit-o, în imaginaţia sa,
de „salvator”, şi nu doar al
României, ci al întregii Europe,
şi-a permis să terfelească o
ţară prin mitocăniile sale de
port? Pentru că recenta reacţie
a poliţiştilor danezi faţă de
turiştii români nu a venit dintr-
un exces de zel. Ci a fost un
replică pe care Olanda, nu-l
putea da, de la nivel înalt, pe
aceeaşi linie a mitocăniei
băsiste. O puteau face însă
lejer, şi fără riscul de a genera
conflicte diplomatice grave (la
nivelul celui care ne-a expus
Traian Băsescu), vecinii lor

danezi. Şi poate de aceea
poliţiştii danezi s-au comportat
cu turiştii români cu o
mitocănie cel puţin egală
mitocăniei pe care o revarsă
Traian Băsescu (această
paiaţă ce se închipuie un fel
Lăpuşneanu, Cuza şi Ţepeş 
la un loc!) asupra „duşmanului”
său de pretutindeni..

Evident, consecvent
singurului principiu pe care
pare a-l respecta, acela de a
linge acolo unde a scuipat
(marinăreşte), şi după cum a
ştiut să se dea pe brazdă în
relaţia cu Sarkozy şi Merkel, la
un cost viitor imens pentru
România, tot aşa va face Tra-
ian Băsescu şi cu Olanda ori
Danemarca. Azi îi înjură,
mâine îi va considera prietenii
lui! Atât de buni prieteni că le
va da şi ceva „firimituri” din ţară
să întărească prietenia.

Am ajuns de râsul Eu-
ropei. Cu un preşedinte
„despotic” pe ecranele
mogulilor, dar umil pe
covoarele Bruxelle-ului. Poate
şi pentru faptul că nu orice
bufon poate fi despot, dar orice
despot poate deveni o paiaţă…

Or, cu Traian Băsescu
în fruntea ţării, pe fundalul an-
goaselor interstatale pe care le
va genera accentuarea crizei,
vom ajunge să nu ne mai su-
porte nici o ţară. Mai ales că în
aşa hal face Traian Băsescu
pe preşedintele şi liderul euro-
pean „jucător” că o să ajungă
să ne urască nu numai Eu-
ropa, ţară după ţară, după ce a
încercat să ne facă să ne urâm
între noi, ci întreaga lume…

●
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SSărbătorile bat la uşă
şi mă gîndesc la găştile
bogătaşilor şi afaceriştilor
cheflii. În fiecare an încearcă
să ne ia ochii de la sfinţenie şi
credinţă. Cataloagele cu
reclame dau pe dinafara din
cutiile poştale, împînzesc
scările blocurilor, numai că 
nu ne trag de mînecă spre
marile marcheturi împodobite
ca la Las Vegas – surse de 
îmbuibare pentru magnaţii
străini, în timp ce numărul
săracilor creşte, iar periferiile
societăţii zac în mizerie.

Guvernul stoarce tot
timpul anului de la cei mulţi şi
slabi şi n-am să înţeleg nici 
în ruptul capului de ce nu se
taie din veniturile de zeci,
poate de sute de mii de euro
ale miniştrilor şi ministreselor,
ale politicienilor corupţi, care
au dus ţara de rîpă; de ce nu li
se confiscă toate conturile
încărcate prin fraudă, de ce nu
le sînt scoase la licitaţie colos-
alele averi, maşinile şi vilele de
lux, pentru care românul a
strîns cureaua ca să aibă şi el
bucate mai bune pe masă de
Crăciun şi de Anul Nou. Febra
cumpărăturilor a început, re-
porterii îşi adună material, fac
sondaje stradale, între-

bă trecătorii ce cadouri ar face
celor apropiaţi. Unii
recomandă o carte, alţii haine
la modă. Eu am fost cuminte
anul acesta, aşa că, poate,
Moş Crăciun se va vorbi 
cu Moşii care au trecut, adică
Nicolae şi Andrei, vor pune
mînă de la mînă şi voi primi 
ce-mi doresc. Cum de Crăciun
trebuie să facem şi fapte bune,
îi donez lui Franks de România
cele două stele din Univers şi
parcela de pe lună, care îmi
poartă numele cu act de pro-
prietate. Şi aşa nu mă ajută cu
nimic pe Pămînt. Poate îi poto-
lesc hămeseala şi lăcomia. Au-
tobuzul nu poate ajunge în
spaţiu, maşina mea veche e
neputincioasă, aşadar, urc în
tren şi o şterg în lumea tradiţiei,
departe de zgomotul oraşului.

Ca un om liniştit voi
medita la ora crepusculului în
faţa unei sobe reale şi, ca să-
mi accelerez meditaţia, mă voi
uita din podul casei la brazii din
pădure pînă în momentul cînd
mi se vor părea luminaţi. Deşi
în zilele noastre nu se mai pe-
trec asemenea minuni, n-aş
tăia brazii nici măcar pentru
propria filosofie. Însă, cum
filosofia nu este decît în mod
izolat legată de actualitate,
tăiatul brazilor are caracterul
unei ecuaţii comerciale, iar pe
Moş Crăciun îl interesează

unde petrec eu sărbătorile, în
felul în care un impiegat de
mişcare ar fi interesat de coa-
furile femeilor din secolul al
VIII-lea, înainte de Hristos.
Crăciunul nu e o specializare
cum e literatura, medicina sau
ştiinţele naturale, credinţa şi
tradiţia fiind două forţe care îşi
dispută filosofia înţeleptului şi
a risipitorului. Brazii sacrificaţi
pe altarul sărbătorilor stau la
răspîntia dintre nevoie şi
iraţionalitate, prima posibilitate
însemnînd cîştig, a doua, fi-
delizarea tăiatului de păduri,
implicit, un atentat la fiinţarea
naturii. Pentru că am aflat la
timp că, invizibil şi de neatins,
Dumnezeu rămîne de veghe
asupra fiinţelor mărunte, astfel
ca şi ele să se bucure, nu voi
pierde trenul, deci nu voi ciocni
o cupă de şampanie cu lumea
aceasta care se mişcă asim-
ptotic. Mama mă priveşte
chemător din rama în care 
mă ţine în poală.

Vorbăria inutilă de la
oraş m-ar plictisi de sărbători,
televizorul m-ar dispera cu
manele şi femei siliconate. De
fapt, cine ar avea de vorbit cu
un tocilar ca mine, cînd toţi
chefuiesc pînă în 7 ianuarie,
atît cît se întind sărbătorile la
români: de pe 30 noiembrie,
pînă la Sfîntul Ioan; şi dă-i şi
chefuieşte şi dă-i şi chefuieşte,

pînă suflă vîntul în cămări, în
buzunare şi în suflet! De
sărbători, românul mănîncă
mai bine, mai mult şi mai
scump decît în timpul anului. 

Eu mă voi bucura de
scîrţîitul porţii de lemn, de ami-
aza de decembrie scursă din
ţurţuri după deal. Teoriile liter-
are complexe şi formulele de-
spre cît de bine şi-a conceput
autorul cutare romanul, sau
cartea de poeme, vor intra în
hibernare. La curtea bunicilor
miroase a lemn nou, iar mamei
nu i-a dispărut zîmbetul de pe
buze cînd frămîntă cozonacii.
Sarmalele nu sînt grase, vinul
e stors din bolta de pe aleea
din curtea casei şi are gust de
împărtăşanie. Ninsoarea şi
pluguşorul copiilor mă vor
încredinţa că mess-ul e închis,
iar spiritul meu, liber. 

Am prieteni în listă
care ţin lampa aprinsă perma-
nent, dar sînt în pat şi sforăie
cu avatarul treaz, la datorie,
pefir zi şi noapte, cu statusuri
unicat, gen: sînt aici şi nu prea,
lăsaţi mesaj, dar nu deranjaţi et
caetera. Dacă ar primi un buzz,
ar sări ca arşi, crezînd că-i Moş
Crăciun. Cît e de trist faptul că
mulţi români sînt apăsaţi de
sărăcie. Bat clopotele la biser-
ica din sat, copiii au început cu
aho-aho! Numai în ziare, la
televizor, pe stradă, pe moni-

tor, lucrurile curg de-a valma,
vremea şi oamenii nu mai ştiu
să se oprească. La mulţi ani!,
îţi zic, om bun, eu nu sînt aşa
de vorbăreaţă, plus că trec
printr-o frumoasă catastrofă,
aici, în deal. Nu mai ştiu
pluguşorul, la ferestre s-au
aprins brazii şi am senzaţia 
că aud cîntece de îngeri cu
glasuri de copii eterni. 

Minutele sînt parcă la
limită, apăs pe claviatură,
degetele funcţionează, notele
zboară – baloane albe între
Dumnezeu şi zmeie…

Iarna viitoare îmi
doresc să ajung din deal în
vale, într-un golfuleţ liniştit de
pe plajă, mult mai frumos decît
noua Vamă veche, intoxicată
de beţivi, drogaţi şi rock neb-
unesc, unde, parol!, un poet,
cică, disident şi peltic mânîncă
cu toată faţa calcan cu
năsturei. Vreau să mă desfăt
privind lebedele pripăşite în
pragul cherhanalei, poate o să
dialoghez cu poetul bogătaş şi
tupeist, căruia Vântul i-a virat
verzişori în cont, poetul vulgar
şi incult, răsărit din disidenţa
coatelor ascuţite. Dacă nu
cumva m-o înjura, cum
obişnuia şi cu alţii la emisiunile
de lemn tănase. „Onoarea
mea, domn judecător… 
şi clondirul cu mastică”… 

de la ferma sa...


