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„Vieţii nu i-am rămas dator nici

un gând, dar i-am rămas dator

viaţa toată”

- Lucian Blaga
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Un Decembrie Un Decembrie 

uitat…uitat…

Cezar

A. Mihalache

NNicicând până acum
nu au fost atât de necele-
brate zilele de jertfă care 
au dus, acum 22 de ani, 
la putinţa de a înţelege, fie 
şi vremelnic, rostul unei 
clipe de demnitate. De trăi-
re a vredniciei de a ne 
numi naţiune.

Nicicând în ultimii 22
de ani aniversarea acelor
zile de eroism nu a fost mai
lipsită de strălucire. Chiar
dacă strălucirea ar fi fost
dată de scânteile izbucnite
din patosul întrebărilor. Chiar
dacă ar fi fost vorba 
de huiduirea acelora care 
au vândut idealurile scrise
cu sângele tinerilor morţi 
în Revoluţie. Măcar am fi
vorbit într-un fel despre cei
ce s-au jertfit pentru îm-
plinirea unui destin pentru
noi, restul de 22 de milioane
de absenţi de atunci.

Nicicând în 22 de ani
Decembrie nu a fost mai
puţin onorat. Căci totul a
vizat un singur scop:
săvârşirea în faţa altarelor a
cât mai puţină recunoştiinţă
pentru cei ce s-au jertfit
atunci. Atât de puţină astăzi
şi atât de aproape de nimic,
mâine. Pentru că dacă 
azi nu am mai aprins nici
măcar o candelă în sufletele
noastre, mâine nici nu ne
vom mai aminti probabil nu-
mele celor de atunci.

În acest Decembrie
am împlinit, vinovaţi ori nu,
nu niste clipe de aniversare,
ci de comemorare a stării
de vegetaţie de dinainte 
de momentul eliberări.

Au fost niste zile ce
păreau a fi desprinse din de-
cembrii anilor de dinainte de
’89. Au fost nişte clipe
înşirate de parcă nu ar fi
urmat gloriei din ’89, ci ar fi
fost decupate din anii de în-
tuneric şi răceală, nepărând
nicicum chintesenţa trăirilor
din cei 22 de ani de după, ci
de reamintire a stării de
umilinţă de dinainte. Iar prin
această răceală nu se
urmăreşte doar prigonirea
celor ce se mai frământă
încă pentru clipele de atunci,
a acelora care au fost cu
adevărat pe baricade (şi nu
impostorii de după, prin care
se realizează această elim-
inare a lui Decembrie ’89 din

simbolurile devenirii noas-
tre), ci se caută zdrobirea
virtuţii câştigate atunci. 

Înainte ca ultimul
revoluţionar adevărat să 
fi închis uşa existenţei 
sale pământene…

Se urmăreşte alun-
garea idealurilor pe care le-
am cucerit şi pe care, nici
măcar în 22 de ani, nu am

înţeles că trebuia să le fi
apărat cu un sacrificiu 
poate şi mai mare decât
însăşi realizarea revoluţiei.

E drept, 22 de ani
mai târziu am, ajuns să trăim
cel puţin la fel de rău ca
atunci. Dar nu este un motiv
pentru a ne ignora propriile
realizări, pentru a lăsa să ne
fie luate în derâdere virtuţiile.

Căci, acolo suntem
acum. Privim cu detaşare
toate aceste lucruri ca acum
22 de ani. Dar atunci aveam
măcar în noi o scânteie 
ce sta să răbufnească, să
rupă starea de indiferenţă 
şi neputinţă. Or, astăzi, 
nici speranţa nu pare a mai
prinde lăstari în noi. 

Şi e cumplit.
Nu facem nimic.

Doar ne întrebăm: cum se
explică jalnica noastră lipsă
de reacţie? Cum de oare nu
mai suntem capabili să
protestăm pentru drepturile
noastre? Cum de am ajuns
să îndurăm mai rău decât
acum două decenii fără a
face măcar un pas pentru a
spulbera ferestrele unei put-
eri arogante? Aşa cum am
făcut în ’89, ba chiar în ’90 şi
în ’91. Chiar aşa de rău am
îmbătrânit? Sau poate,
văzând cine a beneficiat de
sacrificiul şi revărsarea de
speranţă din ’89, nu ne mai
interesează nimic. Cel puţin
pe noi, generaţia de atunci…

Şi da, din această
perspectivă, puterea poate
sta linistită. Şansele de a
mai produce o nouă mişcare
de amploare fiind, cel puţin
până nu se va stinge
generaţia revoluţiei, minime.

O generaţie eroică
ieri, dar care astăzi, prin

indiferenţă şi dezgust,
înţepeneşte clipa recuperării
demnităţii. Această genraţie
nu va mai ieşi în stradă 
pentru a vedea din 
nou, cum, decenii mai târziu,
alţii îşi asigură beneficile
unui jertfe sincere.

Probabil, la anul nu
vom mai avea parte nici
măcar de un Decembrie for-
mal. Nu vom mai asista la o
aniversare şi mai ştearsă, ci
vom fi de-a dreptul martorii
izgonirii clipelor Revoluţiei
într-un întuneric şi mai
abisal. Într-un întuneric al
derâderii, în care, peste
virtuţile neapărate, se 
vor revărsa şi acuze. 

Căci, dacă nu ne
vom trezi, nu doar că
morţilor lui Decembrie ’89 
le va fi ignorată şi ridiculizată
Jertfa, ci peste ei va 
fi revărsată chiar acu-
za îndrăznelii de a fi zdro-
bit lanţurile.

Vom ajunge martorii
felului în care eroii de atunci
vor fi priviţi acuzator, pentru
că întreaga mascaradă de
azi, în care revoluţionarii
sunt împroşcaţi cu noroi, prin
generalizarea iposturi stre-
curate, va duce, în cele 
din urmă, spre o negare 
a izbânzilor de acum 
două decenii.

Or, dacă gestul politi-
cienilor de a împinge în
uitare Decembrie ’89, de a-i
da un aspect din ce în ce
mai sters, mergându-se spre
negarea lui, este de înţeles
în mizerabilul joc politic
dâmboviţean (şi din 
perspectiva puterii care a
pornit această acţiune de
desfiinţare a imaginii
revoluţie, dar şi dinspre
opoziţia care a părăsit parla-
mentul în clipa în care 
se celebra formal Revoluţia,
manifestând o frustare
alimentată probabil la
înţelegere cu puterea), de
neînţeles rămâne tonul unei
părţi a presei care a partici-
pat, imitativ ori părtaş, 
la acest început de impunere
a necelebrării Revoluţiei.

Din păcate, un lucru
pare să nu-l pricepem. Fap-
tul că, permiţând să ne fie
şters acel început,
permiţând aruncarea unei
celebrări spre ignorare şi
ridiculizare, nu ne vom nega
doar cuprinderea a 22 de ani
trecuţi, ci şi viitorul.

●

Lacrima noastră Lacrima noastră 

comunăcomună

Victor Nafiru

DDupă douăzeci şi
doi de ani de la eve-
nimentele din decem-
brie 1989, societatea
românească pare mai
dezbinată ca niciodată,
lucru de care îţi dai seama
cel mai bine în preajma unui
eveniment marcant din isto-
ria acestui popor.

De fiecare dată,
există sămânţă de scandal.

Aşa se întâmplă la 1
Decembrie, şi tot la fel se
petrec lucrurile în preajma
comemorării revoluţiei.

Nu-mi amintesc ca,
de Ziua Republicii, să văd
stând umăr lângă umăr
politician din Opoziţie şi
politician de la Putere. 

Mereu s-au vorbit
două limbi, deşi
sărbătoarea era doar una,
mereu s-au aruncat 
cu săgeţi otrăvitoare, 
de parcă interesul naţional
nici nu ar exista. 

Preşedintele, pre-
mierul şi politicienii Puterii
n-au sărbătorit niciodată 
în acelaşi loc cu adversarii
lor deşi, ca să respectăm
adevărul, în viaţa de zi cu
zi, sunt prieteni şi chiar 
au afaceri comune.

La fel de dezbinaţi
au fost şi revoluţionarii
reprezentaţi de atâtea
asociaţii de profil apărute
de-a lungul timpului. Abia în
momentul în care au simţit
că actualii guvernanţi sunt
hotărâţi să le taie
indemnizaţiile legale, de al-
tfel, se fac şi ei auziţi. Mulţi
le reproşează că au tăcut
când a fost vorba de scan-
dalurile cu salariile buge-
tarilor şi veniturile pension-
arilor. Că au fost interesaţi
doar de interesele lor 
proprii, de avantajele mate-
riale pentru care s-au zbă-
tut să le obţină. 

Propaganda de par-
tid a avut grijă în ultimul
timp să-i înfăţişeze ca 

pe nişte profitori şi trişori ai
idealurilor revoluţionare,

arătându-i cu degetul 
şi  chiar  supunându-i opro-
biului   public.  Din    cauza
indemnizaţiilor nesimţite pe
care le primesc, bugetul
este în suferinţă, iar Româ-
nia nu poate ieşi din criza
prelungită. Cam ăsta ar 
fi mesajul pe care
guvernanţii vor să-l
transmită pensionarilor,
bugetarilor şi altor categorii
sociale plătite de stat.

Această politică
machiavelică a funcţionat
mereu, indiferent de cine 
a guvernat România ultim-
ilor două decenii. 

Şi, cu siguranţă, de-

spre dezbinare şi despre cei
ce se ocupă de acest lucru
mârşav, vom mai avea
ocazia să scriem.

Astăzi, doar atâta:
În aceste zile, comemorăm
morţii şi răniţii acelui de-
cembrie de istorie drept
pentru care, să lăsăm ura la
o parte şi, împreună, să ne
închinăm şi să vărsăm 
o lacrimă pentru cei ce s-au
jertfit pentru noi.
.

●
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Colindele și TraianColindele și Traian

Gheorghe 

Funar

DDe 22 de ani, în ul-
timele două săptămîni ale lunii
decembrie, se suprapun
manifestările comemorative,
începute la Timişoara şi con-
tinuate în multe localităţi din
toată ţara, cu Sărbătorile de
Iarnă. Pe baza unui plan dia-
bolic şi la comandă externă au
fost declanşate şi dirijate
revoluţiile de la 1848 şi 1989.
Urmaşii celor care au falsificat
istoria, de cel puţin zece ori
milenară, a strămoşilor noştri
geto-daci şi au interzis religia
lor au pus, din nou, mîna pe
România (la fel ca după anul
1945), bazîndu-se tot pe crime.

Un regim politic clădit
pe crime şi pe minciună nu are
cum să reziste! Autorii şi
susţinătorii loviturii de Stat din
decembrie 1989 ascund de 22
de ani adevărul în privinţa
asasinilor celor peste 1.100 de
cetăţeni români ucişi atunci.

Purtătorii de pulovere
din 22 decembrie 1989 de la
Televiziunea Română Liberă,
respectiv Ion Iliescu, Petre
Roman, Silviu Brucan, Gelu
Voican Voiculescu, Victor
Athanasie Stănculescu,
Theodor Brateş şi alţi alogeni,
ajutaţi de Mircea Dinescu şi Ion
Caramitru, care se făceau că
muncesc, păstrează tăcerea în
ceea ce-i priveşte pe ucigaşi. 

Parchetul nu a reuşit,
în 22 de ani, să afle adevărul.
Mai mult, purtătorii de pulovere
din decembrie 1989, împreună
cu alogenii la care le-au predat
ştafeta Puterii, au tras de timp
,sperînd că peste cîteva luni
vor fi prescrise crimele din 
decembrie 1989, inclusiv pen-
tru cel care i-a împuşcat pe
Nicolae şi Elena Ceauşescu în
Sfînta Zi de Crăciun, la
Tîrgovişte. Speranţa celor care
au fost desemnaţi pentru a
săvîrşi crimele din decembrie
1989 a fost spulberată de
CEDO, care a decis corect că
asemenea fapte nu se pre-
scriu. Cei care au mai rămas în
viaţă dintre purtătorii de pulo-
vere din decembrie 1989 nu
sînt îngrijoraţi de decizia
CEDO, deoarece au fost
asiguraţi de stăpînii lor din
străinătate şi de conducătorii
alogeni ai României că vor fi
protejaţi în continuare. 

Pe de altă parte,
stăpînii Poporului Român din
ultimii 22 de ani îi sfidează pe
români şi încearcă să susţină,
prin fapte, ideea că degeaba
au murit peste 1.100 de
cetăţeni, mai ales tineri, şi au
fost răniţi peste 4.000 de oa-
meni. Românii îşi plîng morţii
din decembrie 1989, iar
stăpînii României continuă
Holocaustul împotriva Poporu-
lui Român, a urmaşilor Poporu-
lui Primordial, care a avut 
o religie monoteistă şi căruia
Dumnezeu i-a dat Cartea 
lui Eno sau Calea/Legea
Adevărului şi Dreptăţii, 

Scrierea Sfîntă pe
care să o dăruiască întregului

neam omenesc, cu multe mii
de ani în urmă. Izvoarele scrise
ale Antichităţii şi mitologia
strămoşească confirmă 
că geto-dacii erau „scoborîtori
din zei” şi trăiau în Ţara Sfîntă
sub binecuvîntarea crucii.

Strămoşii noştri geto-
daci ne-au lăsat moştenire o
cronică scrisă pe plăci de aur.

Este vorba despre
cele 514 table şi tăbliţe de aur
găsite la Sinaia, pe care sînt
înscrise foarte multe informaţii
despre istoria Poporului Pri-
mordial şi a religiei sale arim-
ine. Dintre celebrele tăbliţe de
aur de la Sinaia, care au fost
însuşite de Regele Carol I şi
tăinuite la Biserica Sîn Nicoară
din Curtea de Argeş, un număr
de circa 200 de tăbliţe au fost
furate şi scoase din ţară de
către Regele Carol al II-lea,
după abdicarea sa, şi au ajuns
în Arhivele secrete ale Vatican-
ului. Alte 300 de table mari 
(de circa 100 cm x 60 cm) au
fost date Uniunii Sovietice
(U.R.S.S.), la cererea lui I.V.
Stalin, în 14 septembrie 1944,
de către Regele Mihai I, pentru
a-şi păstra tronul şi pentru 2
avioane ruseşti. Cîteva tăbliţe
de aur se află la persoane fiz-
ice, iar o tablă mare există în
Egipt, la Muzeul de Istorie din
Cairo. Despre Tezaurul de la
Sinaia şi despre necesitatea
recuperării lui de către Statul
Român au fost publicate detalii
numai în revista „România
Mare”, din 11 septembrie 2009.

Tezaurul de la Sinaia
şi implicarea foştilor regi ai
României în jefuirea lui sînt
subiecte tabu pentru Parla-
ment, preşedinţii României,
Guverne, televiziuni şi presa
scrisă. De ce? Pentru a nu fi
cunoscut adevărul despre
Poporul Ales şi despre religia
geto-dacilor. Academicienii şi
istoricii alogeni, precum şi cei
români au susţinut teza falsă
că tăbliţele de la Sinaia au fost
topite înainte de anul 1877. 

Originalele lor există în
Arhivele Vaticanului şi la
Moscova, ele fiind predate la
sovietici pe bază de proces-
verbal, în septembrie 1944. 

Acest document
există, precum şi copii ale sale.
Aceiaşi pretinşi istorici alogeni
şi români au refuzat să vadă şi
să cerceteze copiile după
Tezaurul de la Sinaia, făcute
pe plăci de plumb. De ce?
Pentru a nu se afla adevărul
despre arhiva regatelor geto-
dace din vremea Reginei Hes-
tia şi a Regilor Zamolxe,
Burebista şi Decebal.

Pe tăbliţele 50 şi 66 de
la Sinaia scrie „Sfînta Geţie”.
Geţia a fost Ţara Sfîntă
cunoscută de toată Antichi-
tatea. Noi, românii, am
moştenit Pămîntul Sfînt de la
strămoşii noştri geto-daci, care
aveau ca simbol al sacrului
crucea, cu braţe egale şi
înscrisă în cerc, fiind folosită
de cel puţin 8.000 de ani.
Geto-dacii erau cel mai religios
popor din lume, Neamul Ales
de Ziditor. Aceste adevăruri şi
multe altele au fost prezentate
de preotul Dumitru Bălaşa în

cartea „Dacii de-a lungul
mileniilor” şi de Constantin
Olariu Arimin în volumele I şi II
din cartea „Adevăruri as-
cunse”. Din această Ţară
Sfîntă, unde a existat cea mai
veche civilizaţie, au roit
strămoşii noştri, în jurul anilor
4000 î.Chr. şi 2000 î.Chr., în
toată Europa şi pe alte conti-
nente, ducînd religia lor. Arim-
inii, pelasgii, tracii, geţii şi dacii
erau unul şi acelaşi popor, un
neam divin şi scoborîtor din
Tatăl Ceresc, popor ce avea
aceeaşi limbă, Limba
Primordială, şi aceeaşi religie a
crucii cu braţe egale şi înscrisă
în cerc. Denumirile diferite au
fost date strămoşilor noştri de
către unii istorici şi geografi ai
Antichităţii. Din Calea/Legea

Adevărului şi Dreptăţii ştiau
strămoşii geto-daci că numai
cunoaşterea şi faptele bune
sînt căile pentru a deveni OM.
Geto-dacii plecaţi din Carpaţi
au răspîndit învăţătura lui Sîntu
în lume, inclusiv în Palestina,
aşa cum rezultă din manu-
scrisele descoperite la Qum-
ran. Genialul Mihai Eminescu
scria, în anul 1877, că „va 
veni ziua în care şi pietrele vor
vorbi adevărul”. Un număr 
tot mai mare de români află 
din ce în ce mai multe
informaţii despre adevărata
noastră Istorie, care ne-a fost
falsificată în ultimii 1.905 ani.

Ne aflăm în
apropierea marii sărbători a
Naşterii Domnului sau
Crăciunul. În mitologia
românească avem un personaj
religios arhaic, pe Moş
Crăciun, care stă în dreapta
Tatălui Ceresc. Acest adevăr
se regăseşte şi pe tăbliţele 1, 2
şi 6 descoperite la Sinaia, în
anul 1875. În legendele popu-
lare, Moş Crăciun este
strămoşul neamului păstorilor
geto-daci, Moş Arimin, cum
scrie pe tăbliţele de aur de la
Sinaia. Sărbătoarea Naşterii
Domnului şi Moş Crăciun apar
în miile de colinde româneşti.
Poporul Român este singurul
din lume care are colinde! 

La celelalte popoare
există cîntece de stea, mai
vechi sau mai noi. În monu-
mentala lucrare „Dacia
preistorică,” a lui Nico-
lae Densuşianu, apare 
şi următoarea colindă:

„Sus în dalbe mînăstiri
Şade Bunul Dumnezeu,
Lîngă Bunul Dumnezeu

Şade Maica Precista
Lîngă Maica Precista

Şade bătrînul Crăciun,
Lîngă bătrînul Crăciun

Şade Ion Sînt-Ion,
Lîngă Ion Sînt-Ion

Şed toţi sfinţii de-a rîndul
Şi-mi judecă pe Sivo-Ilio

Vasileo Ilio ….”

În cartea „Dacia
Edenică”, Miron Scorobete
scrie următoarele: „Colindele
erau şi – în sate, unde tradiţia
încă e vie – sînt şi azi consid-
erate sfinte, chiar şi cele
«laice», şi tocmai de aceea
textul lor se transmitea neal-
terat din generaţie în
generaţie”. „Aceste colinde au
o vechime de zeci de milenii,
sute de secole.” În eseul „Isus

în ţara mea”, Nichifor Crainic
scria: „Colindele noastre cîntă
pe un Christos care e al
poporului acestuia. Un Chris-
tos coborît din lumina
Evangheliei şi îmbrăcat în
haina pitorească, de mit idilic,
a unei mentalităţi naive în
cucernicia ei. Istoria lui Isus,
Pruncul, se preface astfel într-
un mit crescut din vlaga
pămîntului românesc. Colin-
dele îl amestecă printre ciobani
şi plugari”. În cele două volume
de „Colinde româneşti” scrise
sub coordonarea prof. univ. 
dr. Ioan Bocşa, acestea sînt
grupate astfel: de gazdă; 
profesionale; de june; de 
fată; de peţit; familiale; cos-
mogonice, mito-religioase; 
religioase,       apocrife;     reli-
gioase, cărturăreşti.

De mii de ani, geto-
dacii aveau, la 25 decembrie,
Sărbătoarea luminii sau
Naşterea luminii, cînd ziua 
începe  să crească şi noaptea
să scadă.

Românii, împreună cu
ceilalţi credincioşi, sărbătoresc
Naşterea Domnului, Crăciunul,
la 25 decembrie, dată stabilită
la Roma abia în anul 354. În
Noul Testament, în Tora şi în
Talmud nu se face o referire
expresă la această dată. Prin
colinde ne întîlnim cu strămoşii
noştri, cu virtuţile lor, pe care ni
le-au transmis ca expresii şi
imagini despre Sfînta
Sărbătoare a Crăciunului.

În multe colinde
strămoşeşti este amintit Ler
împărat şi apare refrenul Lerui-
Ler pentru cinstirea memoriei
împăraţilor Galeriu cel Bătrîn şi
Galeriu cel Tînăr care, în anii
291-301 şi 301-311, au schim-

bat denumirea Imperiului
Roman în Imperiul Dac.
Acesta este adevărul istoric,
confirmat şi de colinde.

După Crăciunul în-
sîngerat din decembrie 1989,
stăpînii criminali ai Poporului
Român au căutat, prin
nenumărate mijloace şi
metode, să-i umilească şi să-i
batjocorească pe români în
preajma şi în timpul
Sărbătorilor de Iarnă. Pentru
multe milioane de români
sărăcia nu a fost mai mare ca
acum, în anul 2011.

În colindele româneşti
nu este pomenit împăratul Tra-
ian, cel care a distrus Statul
Geto-Dac, a ras locaşurile de
cult din munţi, a măcelărit
preoţii şi solomonarii, pe sluji-
torii religiei crucii şi a înfăptuit
cel mai mare jaf din istoria Im-
periului Roman. Împăratul Tra-
ian, împreună cu mercenarii
lui, i-a tîlhărit pe străbunicii săi
din Grădina (Cetatea) Domnu-
lui, din Ardeal, furîndu-le teza-
urul geto-dacilor, format din
1.640.000 kg aur şi 3.310.000
kg argint. Cea mai mare parte
din această bogăţie a fost
extrasă din Munţii Apuseni, mai
ales de la Roşia Montană, din
cei 200 km de galerii dacice. 

Pe lîngă aceste jafuri
uriaşe şi distrugerea cetăţilor
geto-dacilor, împăratul Traian a
dat, în anul 112 d. Chr., un
edict prin care a interzis
creştinismul arimin, al Poporu-
lui Primordial, al geto-dacilor,
în Imperiul Roman. Acest
adevăr a fost ascuns
credincioşilor ortodocşi români.

De ce? Sînt încă multe
adevăruri ascunse privind Isto-
ria Neamului Ales de Sîntu şi
a religiei geto-dacilor dată 
de Bunul Dumnezeu lui Eno 
în Calea/Legea Adevărului 
şi Dreptăţii.

Acel împărat Traian,
după ce a interzis creştinismul
şi i-a pedepsit pe creştinii din
Imperiul Roman, are nume de
străzi şi pieţe în România. 

Urmaşul lui, respectiv
preşedintele Traian Băsescu,
nu va rămîne nici el în memo-
ria românilor prin fapte bune. 

Totuşi, cei doi cu nume
de Traian au în comun preocu-
parea pentru interzicere.
Împăratul Traian a interzis
creştinismul, iar preşedintele
Băsescu acţionează pentru in-
terzicerea democraţiei prin co-
masarea tuturor alegerilor.

În Istoria sa de peste
10.000 de ani, Adevăratul
Popor Ales de Bunul Dum-
nezeu care trăieşte în Dacia
Edenică nu s-a împiedicat 
de un ciot şi a păstrat tradi-
ţiile strămoşeşti. Românii
sărbătoresc Naşterea Domnu-
lui, Crăciunul, Anul Nou, 
pe Sfîntul Vasile, protectorul
viei şi a vinului, precum şi pe
Sfîntul Ion, nume de stăpîn, la
geto-daci şi la români.                                

●



4 Tichia de politician

Cazier moral de politician… penal – serial despre cei maiCazier moral de politician… penal – serial despre cei mai
lustrabili și mizerabili (ș)parlamentarilustrabili și mizerabili (ș)parlamentari

Romeo   Taehon

FIȘA PENALĂ a inculpabilului
RELU FENECHIU

(Notă: Pentru a lua
prin surprindere în jungla lor
politică greu accesibilă cât mai
mulți prădători, am început
seria dezvăluirilor cu șacalii,
hienele și coioții mai mici).

DDespre prosperul și in-
fluentul mistreț politic de Iași, al
cărui șorici blănos și gros s-a
tăvălit mai întâi  la munca de
jos, ca student bișnițar
căminist, bănuim că s-a cufurit
în scăldătoare, fiind parcă 
e predestinat să facă afaceri,
să fie magnet de bani și 
aspirator de contracte dulci 
și zemoase cu statul. 

După ce a dat iama în
jirul făgetului prăduit de jivinele
lacome de după ̀ 89, și-a băgat
adânc râtul în politică unde
grohăie și scurmă de 22 de
ani, iar din 2004 este mistreț
de coteț în marea cocină
parlamentară cu fel și fel de
porcine și jivine, godaci și…
gonaci. Mai mare decât marele
porc de York,  a devenit atât in-
fluent încât a promovat în vre-
mea guvernării Porciceanu (!)
trei exemplare mai de… 

Mangalița în funcții de
miniștri siniștri peste ferma an-
imalelor politice, trei acoliți
copitați, șoricioși și gușați:
Tudor Chiuariu, Cristian
Adomniței și Cristian David.
Relu, așadar, a devenit atot-

puternic pe plan național și
local, în cârdășie și în porcărie
cu mulți grăsuni… E drept că
personajul principal al fabulei
noastre are o mai veche belea
din 2004, cu DNA-ul, în ”Afac-
erea Transformatorul” prin care
a fraudat aproape trei milioane
de euroi, dar se pare că îl
doare în șorici, căci faptele se
prescriu după șapte ani, iar în
funcție de alageri i se tot
preschimbă încadrările juridice
după cum bate vântul după
arestarea lui Vântu… Porco-
caracatița (scuzați cacofonia)
Fenechiului are multe copito-
brațe. Spre amărăciunea lui,

recent,  procurorii DNA au
decis instituirea sechestrului
asigurator pe trei prețioase
cocini cu teren pentru râmat
cât cuprinde, pentru recuper-
area irecuparabilului prejudi-
ciu. Desigur, apărătorii
mistrețului au intentat diferite
căi de atac, după care a urmat
scandalul godacei Zăvoranu
cu scrofițele vrăjitoare, precum
și intrigile purcelușelor Moni și
Ramona cu spinoșii Iri și Dam-
aschin, încât nimeni nu mai

știe nimic despre Fenechiu &
Co, decât că noua încadrare
(acum, înainte de anul elec-
toral…) i-a fost schimbată din
complicitate la abuz în servciu,
în abuz în serviciu cu
consecinţe deosebit de grave,
măsură de care marele porc
de carne (de tun), care con-
duce de două mandate ferma
animalelor, este străin 
(pe naiba) și nici jir n-a mâncat,
nici râtul nu-i miroase în aceste
vremuri bălegăroase. Iar voi,
purcelandrilor amărâți, țineți
minte aceste grogăituri-cuvinte
ale lui Relu-baci de pe vreme
lui Traian-cârmaci-râmaci:
„Moldova nu (mai) e a voastră,
ci a noastră, a Fenechiilor şi
mai marii porcăriilor, și a
urmașilor urmașilor noștri…
Iari în veacul vecilor ca
proștii…Parcă mi se pare in-
signifiant şi jenant să mai am-
intesc şi  micile porcărioare ale
osânzitului(!) care, prin Fene
Grup SRL, în 2010-2011, a
primit supliment la troacă 1,8
milioane lei, iar prin Tehnorom
195.000 lei, drept grăunțe și
uruială din numeroase con-
tracte cu fel și fel de instituții
din propriul colegiu porcesc
(între care Primăria Iași, Con-
siliul județean Iași, Spitalul
Clinic de Urgență Sfânta
Maria, Inspectoratul Școlar
Judetean, Universitatea Ion
Ionescu de la Brad, ș.a.).

●

Iertări pentru 
întreg universul!

Traian Vasilcău

IIzvodesc pamflete de cînd mă știu… scriitor. De  ceva timp
le și public la rubrica “Leuca de Plumb” de pe b(îr)logul  de autor
“Sinceritatea ca Sentință”. Le public să le citiți  și să vă regăsiți în
eroii pamfletelor, cu și fără voie de la părintele lor. Conform
Dicționarului Explicativ al Limbii Române pamflet însemnează: „o
specie literară (în versuri sau proză) cu caracter satiric, în care
scriitorii înfierează anumite tare morale, concepții politice, aspecte
negative ale realității sociale, trăsături de caracter ale unei per-
soane etc. Pamfletul face parte din Stilul publicistic”.Nu știați?

Iertați-mă, dle  Anatolie Golban! (cine e, veți afla la mo-
mentul oportun). Pentru cine nu știe,  va trebui să repet că Andrei
Holban e unul din mulții eroi, inventați de mine pentru a da culoare
unui plai incolor, unde-și au patrie toți nechemații, și doar băștinașii
nu-și găsesc pacea din cauza ciosvîrtelor politice, economice, cler-
icale și alte șopîrle ce și fără coadă populează tot globul moldove-
nesc, după ex-președintele legislativului de pe Bîc, Dimitrie
Moțpan. Eroul meu uneori își face de cap, de, ca orice om, iar într-
o zi și-a permis  chiar nepermisul și a mîngîiat cu pumnul gîndurilor
sale imaginația cu contur fizic a unui ziarist de la o televiziune
foarte și foarte Publikă, răspublikă, ați înțeles. Dacă nici acest de-
taliu nu contează, atunci iertați-mă, dle Anatolie  Golban.

Anticul meu erou a fost adus pe lume la 1902, pe timpul
Rusiei țariste, care spulbera  din fașă orice brumă de libertate în
Basarabia, proclamînd KGB-ul legea supremă în gubernie, iar una
din creațiile acestei structuri odioase(poate cea mai odioasă pînă
în prezent!) este așa-sisa Mitropolie a Chișinăului și a întregii
Moldove, neîntregite de la 28 iunie 1940! Tocmai de aceea și
mașina eroului meu are număr unic de înmatriculare.

El este: KGB 1940 și nu K GB 410, cum a apărut dintr-o
regretabilă oroare într-un pamflet despre preoții moldoveniști inci-
sivi pînă la dezmăț, care nu mai reușesc să ne îngroape în
minciună de…vii. Și pentru această destăinuire iertați-mă, dle
Anatolie Golban! În timpul liber, de care nu dispune niciodată, eroul
meu, Andrei Holban, e un oarecare avocat din oficiul KGB al
Mitropoliei, adică, pentru cei de nu  pot înțelege, scriu că la mo-
ment nu dispune de bani să-și închirieze un oficiu și își
duce…morții, scuzați, activitatea în Lexus-ul său cu număr de  unic
KGB, cu secretară, cu damă de companie, cu votcă și tabaciocuri
cu tot… Într-o zi, spune lumea, a pus pe jar  toți enoriașii (în număr
de trei) ai Bisericii Sfintei Treimi din Călărașii visurilor sale,
amenințîndu-i că vor pupa buzele siliconate ale Siberiei, dacă se
rup de Mitropolia Rusiei în favoarea Mitropoliei României din semi-
Moldova subconștientului său. Iertați-mă, dle Anatolie  Golban și
pentru această destăinuire! N-are oficiu eroul meu, toată ziua
reprezintă interesele unor popi direct din KGB, adică din Lexus-ul
său, cu numere de KGB și poate nu doar cu număr…de KGB.

Mitropolitul știe mai bine. Și toate-ar fi fost bune și foarte
bune dacă n-aș fi primit zilele trecute, în calitate de tată al eroului
meu, Andrei Holban, o Cerere prealabilă, în baza Legii nr.64 din
23.04.2010 cu privire la libertatea de expresie, semnată de …Ana-
tolie Golban, domiciliat în mun. Chișinău, bd. Dacia, 2, ap.119,
care reprezintă prin procură o biserică din or. Călărași.

Domnia Sa nu e avocat, dar e supărat foc pe mine, au-
torul moral al eroului meu, Andrei Holban, în care, din păcate, s-a
regăsit dl Anatolie Golban, fapt pentru care nu-mi rămîne decît să-
mi cer, în genunchi, la orice oră de zi și de noapte, Iertare.

Iertare veșnică, stimate dle Anatolie Golban, pentru
rarisimul curaj de a recunoaște că vă regăsiți în eroul meu nega-
tiv, Andrei Holban, pe care cînd l-am conceput  n-am sperat  o clipă
că va fi atît de popular, încît vor dori  să-i semene și se vor mîndri
foarte mulți pămînteni că se pot regăsi ușure în chipul și carac-
terul său deloc impozante, dar și în lipsa lui de suflet, cuget și cele-
lalte chichițe de prisos lumii moderne capitaliste din mileniul trei.

Iertare necontenită, dle  Anatolie Golban. Stimatul meu
domn, pe care nu-l cunosc, dar simt cu toate continentele
sălășluind în mine că-l iubesc încă înainte de  a se naște, scrie că
e foarte supărat pe ”dl Trăian Vasilcă, cel de-a publicat o informație
eronată, defăimătoare în adresa Bisricii „Sfînta Treime” or. Călărași
pe care o reprezint, cît și a mea personală  Golban Anatolie”.(nu
ne-am permis luxul de a interveni în ortografia impecabilă a  dlui
Golban-n.a.) Sărmanul meu erou Anatol  Holban, și pentru aceasta
vă cere pînă la mitropolit și pînă la KGB chiar nețărmurită Iertare!

Remarc faptul că  legendarul meu personaj literar Andrei
Holban este nelipsit în orice birou guvernamental din gubernie. E
răstignit fără milă pe orice perete, e imortalizat pe ecranul oricărui
computer, e și-n paturile saunelor politice  omniprezent. Filat a de-
clarat ieri că fericirea sa are nume nou: Andrei Holban și domnia
Sa e nebun de fericit tocmai din cauza asta. Azi Sturza a susținut
un TeDeum la Cîrciuma politicii sale externe, unde a declarat pen-
tru toți papagalii de buzunar că Andrei Holban este numele și
prenumele viitorului președinte al  semiMoldovei.

Dețin informații sigure din cea mai nesigură structură
vigilentă a locului, precum că mîine, în zori, dl Voronin îl va  prop-
une drept succesor la președinția  PCRM-ului pe nimeni altul decît
eroul meu, fiul coșmarelor proprii fără sfîrșit, magnificul clipei  și
defăimătorul tuturor orelor, Andrei Holban!

Și pentru asta, iertați-mă, dle Anatolie Golban!

Câtă fantezie pe capul nostru…Câtă fantezie pe capul nostru…

Ion Proca

CCălătoream mai
deunăzi cu troleibuzul 25
prin cartierul Cevcari. Vocea
blândă a crainicului Vera
Mereuță ne tot anunța ce
stație va urma. Strada So-
coleni, zice crainicul.
Următoarea stație: strada
Iazului. Călătorii mai în etate
cunosc, că a fost pe aici
cândva un iaz. De altfel, cu
renume prost. A inundat
cândva Poșta Veche.

Următoarea stație,
zice vocea doamnei
Mereuță: strada Vasile
Badiu. M-am bucurat, pen-
tru că merituosul critic 
literar, Vasile Badiu, în anii
de restriște ni l-a adus în
case pe Constantin Stere,
pe uitatele poete Magda
Isanos și Olga Vrabie. Și
mai ales, a fost un om de
omenie, a susținut tinerele
talente. Iar strada pe care 
a trăit V.Badiu se numea 
24 August, ceea ce tinerei
generații nu-i spune nimic. 

Mai ales că eliber-
area din această dată a fost
o cotropire. De vreo două
decenii s-a ales și satul nos-
tru cu nume de străzi. Câtă
inspirație trebuie să ai ca să

le numești: Stejarului, Nu-
carilor, Pădurii, Trandafirilor.

Pe strada Trandafir-
ilor, de exemplu, a locuit un
bun învățător, Gheorghe S.

Ursu. Nu s-ar supăra
trandafirii, dacă am numi-o
Gh. Ursu. Nici până astăzi
nu a fost înveșnicit numele
poetului Simion Ghimpu nici
al fratelui său martir, Gheo-
rghe Ghimpu. Acum vreo 7
ani consilierii au propus ca
strada unde  s-a născut
Gheorghe Ghimpu să-i
poarte numele. Așa a și
rămas—Ciocana Veche. E
vorba de vechiul cătun
înghițit de Colonița.
Poetul Emilian Bucov a cân-
tat în operele sale foarte is-
cusit comunismul și marele

”hegemon al proletariatu-
lui—V.Lenin”. Și nu știu de
ce trebuia ca una din
străzile satului nostru să-i
poarte numele. Ce peda-

gogi minunați am avut: Var-
vara Tabacaru, Ana
Motângă (care e la o vârstă
venerabilă, să-i dea Dum-
nezeu sănătate!). Ele, dar și
alți oameni de frunte, ar
merita să fie onorați .
Lipsește o stradă a martiru-
lui Gheorghe Ghimpu, de-
spre care se cer câteva
cuvinte aparte, fiind primul
care a dat jos drapelul sovi-
etic și a arborat tricolorul 
pe clădirea Parlamentului,
actualmente Președen-
ția Republicii Moldova.

●



Ghimpele Națiunii

Un cadou de la „moş Hă-Hă”?Un cadou de la „moş Hă-Hă”?

Cezar 

A. Mihalache

SSă-ţi fie ruşine popor
român! Auzi neobrăzare la cei
22 de milioane de supuşi con-
tribuabili: să nu fi auzit ei de-
spre măreţia ministrului lor de
finanţe? Să ajungă alţii să
spună cât de măreaţă îi este
făptura de ministru (nu de
finanţist, că şi emitenţii de
diplome pe bani au totuşi dem-
nitatea lor), iar noi chiar să nu
ne simţim?! De nici un fel… 

Să nu ne simţim nici
măcar aşa cum trebuie să se fi
simţit micul nostru premier pe
care nu l-a lăudat nimeni cât
de mare şi tare e între premierii
Europei (măcar printre aia
netrimişi acasă de popoarele
lor) şi care tare-tare trebuie să
se mai fi necăjit la vestea dată
de presa finanţistă a Europei.
Că nu, nu el este cel mai tare
premier, nici măcar cel mai tare
ministru, ci ministrul lui e cel
mai tare de prin Europa.

Şi nu e drept, pentru
câte nopţi o fi pierdut micul Boc
pe lângă licuriciul autohton să
ia notiţe despre ce trebuie să
scrie prin noul cod fiscal

Din păcate, aflat deja
într-un soi de grandomanie,
dată de erata portocalie a nu-
mirii în guvernul repetenţilor şi
corigenţilor, Ialomi(li)ţeanu a
început să se creadă. Cel mai
mare. Să creadă în minunea
devenirii sale „europene”. Iar

când o afla şi cât a costat şi,
mai ales, cine i-a plătit

„devenirea”, atunci să vezi
cum o să mai şteargă preşul
cotrocenilor. Mai ales că micul
Boc pare să ajungă tot mai
greu la clanţa stăpânirii.

Şi cum să fi făcut alt-
fel?! Păi’, era de ignorat un
asemenea cadou de „la moş
Hă-Hă”? Era de lepădat 
o asemenea „laudă-mă gură”
scrisă pe engleză? Fie şi 
una scumpă la antamare, dar,
deh!, sacul protocolului 
şi al plăţi adiţionalelor public-
itare a suportat el facturi şi mai
dolofane. Şi nu doar pe
expediţiile dinspre Europa…

E drept, nimeni nu ştie
pentru cine era de fapt premiul.
Să fi fost un „discount” rămas
de la reclamele proiecţiei turis-
mului din ţara lui Udrea? Să fi
fost un supliment de
recunoştiinţă dinspre presa
europeană ce a antamat
reclamele turistice rezervat
iniţial lui, celui mai mic dintre
cei mici, dar care, obraznic 
cu dânsa, minstăreasa, ori cu
dânsul, domnul preşedinte, 
să fi fost înlocuit din mauze-
leul eminenţelor necenuşii?

Evident, se putea şi
mai rău… Dacă era elogiat,
de exemplu, ministrul Fluieriu-
Şuşoteală ori, mai rău, cel 
al internelor?

Oricum, trezit din lun-
gul lui somn, ministrul
Ialomi(li)ţeanu a produs min-
unea. A cuvântat. E drept, la fel
de neinteligibil, dar măcar 

s-a străduit. Şi-a luat morga
specifică „succesurilor”
neaşteptate (de la a fi ministru,
la a fi elogiat de pre-
sa  economică),  a pozat  a  la
Kim  Ir  sen, şi  a  început  să
împrăştie „bulele” iertării către
poporul-contribuabil.

Nu, n-a dat un leu în
plus la salariu, nu a ieftin nici
salamul şi nici măcar soia la
kilogram. Ne-a anunţat însă cu

o voce gravă că el se opune.
Se opune creşterii impozitelor
şi taxelor. Să nu sufere
românii, că sunt vremuri grele.
S-a opus cu eroism de „poke-
mon” creşterii taxelor şi im-
pozitelor locale… Cele care 
nu contează pentru binele clici
de la centru. Cele care nu 
aduc purcoiul de bani la pi-
cioarele celei mai cheltuitoare
ministărese din Europa.

În fine, spune el că s-a
opus. Că ar fi luptat eroic, să
nu dea voie neruşinaţilor de
primari care care s-au găsit

taman în plină criză să ceară
românilor, chiar în vremea în
care aceştia scotoceau prin
fundul buzunarelor, şi pe lângă
mâna lungă a Finanţelor, ale lui
Borbely, Boangiu şi Boc, să
plătească impozitele „cen-
trale”. Păi’, treaba era asta: să
fi renunţat românul la plata
taxei de poluare pentru a
rămâne în buzunar cu bani
pentru taxele locale?

Desigur, ipocrizia este
la ea acasă. Şi da,
Ialomi(li)ţeanu putea aduce a
moș darnic de sărbători. Dar
numai dacă îşi da jos de pe
cap chipiul de perceptor.

Ipocrizia este dublă. În
primul rând, pentru că nici un
primar nu solicitat ministerului
de finanţe creşterea taxelor şi
impozitelor locale. Cel puţin,
nu oficial. E drept, sunt mulţi
care poftesc la mărirea taxelor
şi impozitelor locale, mai ales
în perspectiva reducerii 
ajutoarelor sociale, când
primăriile vor trebuie să com-
pleteze cu ceva cea ce nu 
va mai da guvernul, să-i poată
ţine pe oameni în casă mă-
car până pe la alegeri. Dar 
de aici şi până la jalnica ma-
nipulare e cale lungă.

Apoi, cum singur s-a
dat de gol în monologu-i de
protector al binelui nostru (ce,
dacă Traian Băsescu se dă
mare că salvează ditamai Eu-
ropa, de ce să nu se zică şi el
că salvează România, mai ales
că despre Traian Băsescu nu a
spus Europa că e cel mai bun

preşedinte din Europa) nici nu
era greu să se opună even-
tualelor solicitări venite dinspre
primari. A celor nominalizaţi
ruşinos ca într-un proces critic
al cadrelor, că şi-au auzit oa-
menii numele la televizor şi nu
înţelegeau de ce. Pentru că, 
şi dacă ar fi cerut acest lucru,
oricum nu era posibil de la 1
ianuarie 2012. Că treaba 
trebuia antamată cu şase luni
înainte. Şi, oricât de
ialomi(li)ţean ar fi Ialomiţeanu
pe la cusături, măcar 
atâta lucru întuieşte şi el: nu
laşi treburile să aşeze peste
şase luni, exact în preaj-
ma campaniilor electorale, im-
pozite uriaşe exact acolo 
unde PDL încearcă să-şi facă
loc. La nivel local.

Aşa că, deşi a vrut să
pară înţelept, blând şi iubitor
de popor, Ialomi(li)ţeanu a
rămas la fel ca în momentul
numirii la minister. Penibil. Iar
singurul lucru la care se pri-
cepe, iar pentru asta ar putea
fi premiat de revistele econom-
ice (fiind cel mai nevocal min-
istru de finanţe din Europa), e
să hiberneze în fiscalitatea
dictată de la Cotroceni.

Ba, pentru asta mai şi
primeşte câte un premiu, câte
o diplomă cumpărată pe inter-
net sau bătută în ramă prin 
târgurile de cadouri.

●

Mitocănia jurnaliștilor de la „Haromszek”Mitocănia jurnaliștilor de la „Haromszek”

Dan 

Tănasă

- redăm mai jos tra-

ducerea unui articol aparut

în cotidianul de limba

maghiară „Haromszek”, în

data de 3 decembrie 2011 -

„Suntem, totuşi, acasă!

În momentul în care
Antena 3 l-a contactat pe
Dan Tănasă pentru a
povesti, tocmai din Spania,
despre coşmarurile sale cu
privire la Sfântu Gheorghe
şi primarul acestei localităţi
şi despre soarta nenorocită
a românilor expuşi unei
purificări etnice, parcă s-ar 

fi angajat să pregătească
mânia nestăpânită de la 

1 decembrie, de pe
Pământul Secuiesc.

Realizatorul emisiu-
nii - care, după cum a 
afirmat, are cunoştinţe 
vagi despreaceastă zonă -
era disperat de fiecare dată
când Dan Tănasă relata 
că primarul municipiului
Sfântu Gheorghe compară
Pământul Secuiesc cu
Kosovo, că românii sunt 
în continuu izgoniţi de aici,
însă tot nu pleacă, 
se chinuie precum părinţii
lui, stabiliţi aici din Moldova
şi pe care edilul i-a şi vizitat
odată şi, zice-se, i-a
ameninţat. In plus, a mai
afirmat că din câte ştie, oa-
menii din regiune sunt de
părere că românii - stăpânii

veşnici ai acestui pământ, în
opinia sa- viciază aerul de

pe Pământul Secuiesc. Si
deşi este stabilit în Spania,
pe el îl doare foarte mult
acest lucru. In ceea ce

priveşte afronturile care i se
aduc, este dispus să
vorbească ţării, lumii întregi,
mai ales dacă îi cer acest
lucru televiziunile. Deşi
anteniştii se bucură vizibil
atunci când trebuie să
vorbească despre o lume
necunoscută lor, le-a mai
rămas totuşi o fărâmă de
onoare jurnalistică şi l-au
contactat telefonic pe
acuzat, pe Antal Arpad. S-
au şi zăpăcit puţin atunci
când au aflat că pomenirea
Kosovo-ului era o problemă
mai veche, de vreo patru-
cinci ani, şi nici atunci în

contextul sugerat de
Tănasă. Cei doi papagali
din studio, Victor Ciutacu şi
Niels Schnecker, se tot

mirau, se cruceau şi
repetau că deşi au trecut pe
la noi, niciodată nu şi-ar fi
imaginat că situaţia de aici
poate fi atât de tristă. Si
pentru că între timp venise
vorba şi de vizita de 1 de-
cembrie, pe Pământul Se-
cuiesc, a Noii Drepte, au
concluzionat cu
înţelepciune că atât
neofascişti români, cât şi
primarul localităţii Sfântu
Gheorghe sunt extremişti.
Chiar şi aşa, nu i-au dat
crezare lui Tănasă, care
susţinea că regiunea ar fi
într-adevăr în pericol să ex-

plodeze, însă au formulat
precauţi: să aşteptăm fi-
nalul, să vedem ce se va în-
tâmpla pe 1 decembrie.

Ei bine, marea sărbătoare
naţională a românilor a tre-
cut, naziştii români au per-
turbat liniştea oraşelor
Sfântu Gheorghe şi Mier-
curea Ciuc, au mărşăluit, au
urlat sloganuri ieftine, cum
că patria noastră mai
strâmtă ar fi pământ româ-
nesc străvechi, iar noi să ne
cărăm în Ungaria. Iar ca să
fie ordine, poliţia ciucană a
reţinut câţiva tineri maghiari
care au avut curajul să
inscripţioneze pe bannerele
lor Să se întoarcă fiecare la
mormântul străbunicului
său, (n.t. - sintagmă cu
dublu înţeles, semnificând:
eu aici sunt acasă / eu aici
sunt hun)”.

(Sursa: cotidianul Harom-

szek, nr. 6457 din

03.12.2011, autor Simo

E r z s e b e t )
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