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„Între tine şi adevărul pe care 
l-ai descoperit nu e nicio

legătură.”

- Nicolae Iorga
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Norma de reşapare şi insistenţa în „eroare”Norma de reşapare şi insistenţa în „eroare”

Cezar
A. Mihalache

ÎÎn comparaţie cu Emil
Boc, premierul Victor Ponta
se dovedeşte într-adevăr mult
mai eficient, reuşind în puţinul
timp de la preluarea funcţiei
să facă schimbări şi mutări pe
tabla alternanţei care i-au luat
fostului premier PDL-ist cu
mult mai mult timp! Asta nu
înseamnă însă că este şi mai
raţional decât predecesorii lui.
Ori că aceia au fost ceva mai
isteţi. Nu înseamnă că Boc
sau Ungureanu au chibzuit
mai îndelung la paşii pe care
i-au făcut.

Diferenţa în viteza de
implicare vine din faptul că, în
vreme ce Emil Boc avea
înaintea lui un mandat întreg
pentru epurări, racolări şi ro-
cade, Victor Ponta este presat
de alegerile din toamnă. Are
cu mult mai puţin timp pentru
a asigura politizarea struc-
turilor instituţionale interne şi
externe care să asigure
obţinerea adevăratului man-
dat. Un mandat care va trebui
luat de la popor, nu asigurat
prin graţia lui Traian Băsescu.

Şi este clar că timpul
este prea scurt pentru a reuşi
să convingă la nivelul de 
acaparare la care visează so-
cial-democraţii. Şi atunci
marşează pe linia de acţiune
a fostelor guverne. La nivel in-
tern, prin decapitarea
agenţiilor şi deconcentratelor,
acțiuni urmate de cvasi
înroşirea politică a acestora,
pe plan extern prin asigurarea
mecanismului de vot ţintit.

Ba, se poate spune
că Victor Ponta este chiar mai
presat în urma propriei decizii
de a devansa alegerile parla-
mentare cu o lună. Evident
pentru a evita să transforme
alegerile parlamentare într-o
confruntare directă cu primele
facturi „fierbinţi”.

Or, cel puţin până
acum, deşi la nivelul ţării, al
traiului simplului cetăţean, nu
se văd încă rezultate, Victor
Ponta poate fi apreciat pentru
un lucru: ritmul alert în care
schimbă şefii de agenţii şi
deconcentrare din teritoriu
pentru a asigura rapid cu-
loarea politică „internă” până
la alegerile din toamnă.

Rapid şi fără explicaţii
credibile, premierul mazileşte
director după director. Dar,
dacă vechea putere se îngri-
jea cel puţin să pună în loc oa-
meni cât de cât curaţi, actualul
premier are o normă de
reşapat atât de stringentă
încât nici nu mai ţine cont de

calitatea oamenilor pe care îi
numeşte. Şi reuşeşte
performanţa de a aduce pe
aceste posturi personaje cât
se poate de dubioase.

Şi totuşi, Victor Ponta
nu s-a oprit doar la a asigura
„deconcentrarea” portocalie la
nivelul structurii interne a stat-
ului. Dimpotrivă! Dacă fostei
puteri i-a luat ceva timp să re-
alizeze valoarea votului
românilor de afară, scoţându-
l din letargie pe fostul ministru
de externe Teodor Baconschi,
pentru a eficientiza votul la
minut în ambasadele şi con-
sulatele României, Victor
Ponta a venit cu lecţiile făcute
şi la acest capitol. Şi nu a
aşteaptat săvârşirea politică a
logisticii instituţionale interne
pentru a acţiona şi „afară”.

Astfel, aproape simul-
tan, premierul a demarat şi un
proces de epurare a consulilor

portocalii ai României.
Desigur, este puţin

probabil să ajungem să-l
vedem pe Andrei Marga lan-
sându-se în vorbe goale
aidoma fostului ministru Ba-
conschi. Şi este şi mai puţin
probabil ca, în lipsa unei dudui
Udrea în eşaloanele de
doamne social-democrate,
actualul ministru de externe
să ajungă să aducă laude del-
icatei soţii a premierului. Dar
asta nu înseamnă că nu este
la fel de „externist” în privinţa
felului de acaparare a voturilor
de afară. Şi este cât se poate
de suspectă epurarea
demarată de cabinetul Ponta
înaintea unor alegeri în care
votul românilor de afară va
cota enorm.

De fapt, în tot ceea ce
întreprinde actualul guvern
găsim albiile de impostură, de
abuz şi supralicitare a răbdării
şi speranţei românilor săpate
şi „degroşate” rând pe rând de
toate guvernele anterioare.
Numai că Victor Ponta joacă
pe o fâşie extrem de firavă. Şi
nu va fi nevoie ca eventualii
adversari politici să acţioneze
prea puternic pentru a-l de-
credibiliza.

O va face singur! Prin
numirile dubioase la nivelul
cărora, dacă este scuzabilă
„ratarea” unei desemnări, în-
cepe să fie dubioasă

insistenţa în eroare. „Gafa” de
a desemna ca şefi de agenţii
personaje cu probleme cu iz
penal ori prin afişarea alături
de indivizi cunoscuţi pentru
conflictele lor cu Fiscul. 

Şi sunt deja atâtea
„erori” încât, fie Victor Ponta
nu ţine cont de sfaturile celor
din jur, fie premierul a fost
lăsat singur, nefiindu-i asigu-
rate nici măcar informaţiile
minime în cazul desemnării
anumitor personaje pentru
feluritele funcţii eliberate prin
epurare.

Iar dacă graba de a
acapara politic tot ceea 
ce înseamnă structură
instituţional-statală internă
este oarecum explicabilă, fap-
tul că a declanşat şi epurarea
la nivelul consulatelor
României îl aduce periculos
de aproape de firul de
legătură cu modul de acţiune
al fostei puteri.

Astfel, înainte de a fi
lămurit problema intruziunilor
tot mai dese şi tot mai violente
ale Budapestei, înainte de a-i
fi pus la punct pe oficialii un-
guri care vin şi batjocoresc
fiinţa naţională românească în
Ardeal, înainte de a fi dus la
bun sfârşit intenţia de a-l de-
clara persona non grata pe
preşedintele parlamentului
ungar, premierul  decapitează
zona de acţiune politică la
nivelul oficiilor noastre diplo-
matice.

Da, este nevoie ca
toate capetele hidrei portocalii
să fie retezate! Numai că, pro-
cedând în acest fel, actuala
putere nu se va mai deosebi
cu nimic de fosta pecingine
portocalie. Iar dacă va con-
tinua să acţioneze în spiritul
decapitării doar de dragul
acaparării a cât mai mult din
instrumentele unui viitor alt
stat-partid, PSD nu va mai
avea nevoie nici măcar de o
altă culoare distinctă pentru a
dovedi că a coborât la nivelul
pecinginei portocalii.

●

Măria Ta, Țăran Român!Măria Ta, Țăran Român!

Al. Stănciulescu
Bârda

AAș vrea să-ți înalț cel
mai frumos omagiu care ți-a
fost adresat vreodată, dar mi-
e sufletul sfâșiat de îndoieli,
de teamă, de grijă. Mă întreb
cu teamă unde ești cu
adevărat: pe pământ, în
ceruri, în viață, în moarte?
Oricine ar zice că atâta vreme
cât statistica, evidențele stat-
ului, spun că mai bine de
jumătate din populația țării
locuiește la țară, țăranii sunt
peste tot. Așa să fie, oare? Mi-
e teamă că cifrele seci nu
spun adevărul.

Mi-e teamă că țărani
adevărați sunt prea puțini,
sunt pe cale de dispariție,
dacă n-or fi dispărut cu toții.
Nu e o garanție faptul că
cineva locuiește într-un sat,
ca să fie și țăran. Oricine
crede că nimic nu e mai sim-
plu pe lume decât să fii…
țăran!  Mai mare gogomănie
decât asta nu cred că este.
Numai unul care nu știe ce a
însemnat adevărata viață la
țară, adevăratul țăran, poate
să vorbească așa. Numai cel
care confundă noțiunea de
,,țăran” cu cea de ,,prost”, de
,,înapoiat”, poate să
gândească astfel. Cel care a
cunoscut direct, pe teren, de-
a lungul multor ani, ori chiar
din cărți ceea ce a însemnat
țăranul român, te va judeca al-
tfel, te va aprecia ca atare și
se va pleca în fața Măriei-Tale
sau a memoriei tale până la
pământ.

În cele de mai jos, voi
încerca să schițez câteva as-
pecte ale vieții de la țară,
câteva argumente, care să
convingă pe cât mai mulți, că
Măria-Ta, Țăran Român, ai în-
magazinat în mintea și în su-
fletul tău nenumărate
discipline, cât să alcătuiești o
adevărată universitate cu ele,
ai cunoscut tot pe atâtea
meșteșuguri, cât să înființezi
un combinat cu multe-multe
fabrici, secții și ateliere.

Ai creat bijuterii de
neînlocuit în domeniul multor
arte, precum literatura, muz-
ica, dansul, arhitectura, pic-
tura, sculptura, broderiile,
teatrul și multe altele. Țăran
român, chiar neșcolit, ai știut
să vorbești cu pământul, cu
cerul, cu soarele, cu luna și
stelele, cu norii și vântul, cu
ploile și cu ninsorile, ai știut să
transformi buruienile în leacuri
pentru multe boli, ai știut să
concentrezi în colinde, în
proverbe, în legende, în datini
și obiceiuri de tot felul o
întreagă teologie. Țăran
român, ai știut și ai putut să
vorbești cu Dumnezeu și L-ai

chemat întotdeauna alături, ca
pe un fârtat de nădejde, la
bine și la rău. Țăran român, ai
știut să râzi de dracul și să-l
faci să se ducă rușinat pe
pustii. Țăran român, ai știut să
iubești cu adevărat, să trăiești
și să mori frumos.

Ai știut să muncești
din greu, dar munca n-ai so-
cotit-o trudă, ci doar mijlocul
prin care poți să pui o pâine
pe masa  copiilor. Ai știut ce
înseamnă sărbătorile, ai so-
cotit copii ca dar al lui Dum-
nezeu, natura ca leagăn,
pământul ca mamă și Dum-
nezeu ca Tată. Ai știut să lupți
când Țara ți-a cerut-o, cu se-
curea, cu coasa, cu sabia, cu
sulița, cu arcul, cu pușca, cu
tunul, cu avionul, cu mitraliera,
cu ce ai avut la îndemână ca
să-ți aperi hotarele, petecul de
pământ, casa, copiii, muierea,
biserica, cimitirul, văzduhul și
cerul. Dac-a fost nevoie ți-ai
dat sângele și viața, ori ți-ai
lăsat drept tribut pe câmpul de
luptă picioarele, mâinile, ochii,
mațele, uneori și creierii, dar
le-ai transmis vrăjmașilor că
,,pe aici nu se trece”. Țăran
român, ai fost mândru că ești
român. Ai spus asta cu tărie
oriunde și oricând, cât ți-a fost
viața de grea sau țara de
mică.

Țăran român, ai știut
ce-i demnitatea. Ai respectat-
o pe-a altora, dar ai pretins
celorlalți să ți-o respecte pe-a
ta. Când te-au călcat cu
cizmele pe bătături, i-ai pocnit
cum ai știut tu mai bine, de s-
au dus învârtindu-se. Țăran
român, ai scris pagini nemuri-
toare în letopisețele lumii, cu
capitole mari, pline de glorie,
cu titluri de-o șchioapă, pre-
cum Posada, Rovine, Podul
Înalt, Războieni, Călugăreni,
Șelimbăr, Plevna, Turtucaia,
Mărășești, Mărăști, Oituz și
multe altele. Țăran român, ai
creat o cultură și o civilizație
cum puține popoare au real-
izat…. Ai zidit aici, pe temelia
Carpaților, o Țară bogată,
râvnită de mulți, jefuită ade-
sea de hoardele de tâlhari,
respectată după cuviință între
țările lumii…

Enumerând toate
acestea, cu conștiința că mai
sunt încă multe altele care tre-
buie amintite pentru a-ți con-
tura chipul adevărat, mă
întreb cu teamă, Măria Ta,
Țăran Român, mai exiști cu
adevărat?

●
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Kover Laszlo, trebuie declarat persona non grata în regim de urgenţăKover Laszlo, trebuie declarat persona non grata în regim de urgenţă

Claudiu
Aiudeanu

CCât de bine sur-
prindea, trăgând şi un semnal
de alarmă, presa americană, în
urmă cu doi ani, situaţia
intolerabilă existentă la vârful
politicii din Ungaria,
determinată de alinierea ei la
extrema dreaptă, în ascensi-
une, din această ţară: „în
precedentul său mandat,
Orban, devenise ne-
frecventabil în capitala
americană din cauza apropierii
sale de modelele extremei
drepte ungare, antisemită şi
practicantă a unui naţionalism
specific anilor 30. Situaţia s-ar
putea repeta…”(într-un articol
apărut în Washington Post, din
19 iulie 2010). 

Cele ce s-au petrecut
în Ungaria, de la apariţia arti-
colului respectiv, confirmă in-
dubitabil că regimul Orban,
prin lideri ai săi, a depăşit faza
de apropiere faţă de extremis-
mul ungar şi, în prezent, 
se află în faza coabitării exce-
lente cu acesta, dovadă dera-
pajele în planul acţiunilor 
neorevizioniste, antisemite,
revanşarde, autonomist – 
separatiste teritoriale
antiromâneşti sau al ideologiei
fasciste de promovare şi
susţinere a cultului unor
„personalităţi” aparţinând aces-
tei ideologii, în general, dar în
special al celei horthyste şi
szalasiste.

Exemplul cel mai
elocvent, în realizarea şi culti-
varea unor astfel de idei
politice, îl reprezintă fostul şef
al serviciilor secrete ungare
Kover Laszlo, preşedintele

Parlamentului Ungariei şi unul
dintre cei mai importanţi lideri
ai FIDESZ, partidul principal
aflat la guvernare în Ungaria. 

Prin implicarea sa
directă – nu ca persoană
particulară – el a direcţionat
statul ungar, prin parlamentul
acestuia, în amestecul în prob-
lemele interne ale României! 

Mai mult, acestă impli-
care face referire la con-
testarea statului naţional unitar
român şi constituie un atentat
la integritatea teritorială a
României! Fidel politicii,
reiniţiate de actuala coaliţie de
la putere din Ungaria, de
înfăptuire practică a „au-
tonomiilor teritoriale pe criterii
etnice şi obţinerea de drepturi
colective pentru minoritarii
maghiari, aflaţi pe teritoriile
altor state”, Kover Laszlo,
promovează, în prezent, faţă
de România, o politică
subordonată acestor interese
hungariste, deosebit de
agresivă, sfidătoare, provoca-
toare, de desconsiderare a
legilor şi autorităţilor statului
nostru. 

Rememorăm câteva
asemenea declaraţii şi poziţii
antiromâneşti, făcute de Kover
Laszlo, de altfel, „demne” de
un grof ungur al medievalului
întunecat de altădată în rapor-
turile cu iobagii români ardeleni
asupriţi şi nu de un politician
aparţinând secolului XXI al
Uniunii Europene:
- în toamna 2010, într-o
şedinţă a Consiliului Naţional
Secuiesc (din România!) ţinută
la Parlamentul Ungariei, Kover
Laszlo a declarat că Ungaria
va sprijini, fără rezerve, re-
alizarea autonomiei teritoriale
a aşa zisului ţinut secuiesc;

- 12 martie 2011, aflat la Tg.
Mureş, pentru a sărbători
revoluţia maghiară de la 1848,
Kover Laszlo a afirmat că
statul ungar sprijină dorinţa de
autonomie a secuilor subliniind
următoarele: „cerem autono-
mia teritorială pentru că din
punct de vedere moral mi se
pare corectă şi modernă”, iar
secuii îşi cer „doar drepturile
care li se cuvin în mod firesc”;
– 3 septembrie 2011, aflat la
Tg. Mureş, la congresul al 3-
lea al Partidului Civic Maghiar,
când a fost desemnat
preşedinte de onoare al aces-
tuia, Kover Laszlo a declarat:
„avem răspunderi comune, ca
după 90 de ani, după umilinţe
pe pământul de baştină, să
putem trăi ca unguri…” 

Referire la perioada
care a trecut de la Tratatul de
la Trianon, când Transilvania a
revenit de drept României, pe
care o consideră „de umilinţă”
pentru maghiari, contestând
astfel legitimitatea unirii Tran-
silvaniei cu România!;
- 27 mai 2012, Odorheiul Se-
cuiesc, face declaraţia potrivit
căreia: „comportamentul nepri-
etenos, necivilizat şi barbar al
noului guvern român de a-i re-
fuza lui Nyiro posibilitatea de a
se odihni în pământul natal”;
– 27 mai 2012, la Odorheiul
Secuiesc, Kover Laszlo,
declară la ceremonia de
comemorare a fascistului an-
tiromân şi antisemit Nyiro
Jozsek că: „în secuime creşte
noua generaţie de Nyiro
Jozsf”.

Dacă este să
analizăm, fie şi separat,
declaraţiile antiromâneşti
făcute de Kover Laszlo, numai
şi pentru una dintre acestea el

trebuie declarat persona non
grata. Luându-se în calcul că,
faţă de „acţiunea fascistul
ungur Nyiro”, în realizarea
căreia a implicat Parlamentul
Ungariei, el a mai recidivat cu
atitudini şi manifestări îndrep-
tate împotriva integrităţii terito-
riale a României, prin
susţinerea autonomiei teritori-
ale a aşa zisului ţinut secuiesc,
perioada de indezirabilitate pe
care autorităţile statului nostru
sunt obligate să o dea acestuia
este de cel puţin cinci ani. 

Guvernul României nu
trebuie să aştepte  scuze ofi-
ciale din partea Ungariei, pen-
tru că acestea nu vor veni
niciodată! Dovadă, muţenia în
această privinţă a premierului
Viktor Orban, prezent de
curând la Bucureşti. Ceea ce
s-a petrecut nu a fost ceva
întâmplător, o scăpare
nefericită a unor oficilităţi un-
gare, o greşeală ci a fost ceea
ce autorităţile statului ungar au
vrut să se întâmple potrivit
politicii hungariste, neore-
vizioniste şi revanşarde practi-
cate faţă de România! 

Dincolo de interesele
electorale, în acest caz,este de
luată în seamă declaraţia lui
Laszlo Borbely, vicepreşedinte
al UDMR: „dacă mai vine
Kover de câteva ori în Româ-
nia, atunci sigur vor fi tensiuni
mai mari, pentru că el
provoacă aceste tensiuni”. 

Fără comentarii!
Potrivit informaţiilor din mass
media, în data de 07 iunie a.c.,
Kover Laszlo ar urma să vină,
din nou, în România. În situaţia
în care  guvernul român va
permite acest lucru, se poate
trage o concluzie deosebit de
gravă: faptul că teoria

existenţei unor complicităţi şi
interese obscure, pe relaţia
Ungaria – România, la diferite
nivele ale autorităţii noastre de
stat ar putea fi reală. Aceasta
cu atât mai mult cu cât, în
acest „conflict diplomatic”,
acţiunea autorităţilor oficiale
ungare, de revitalizare a fas-
cismului, xenofobiei, rasismu-
lui şi antisemitismului, a fost
condamnată în termeni duri, de
mass media românească,
personalităţi politice şi culturale
sau de organizaţiile evreieşti
internaţionale, fapt ce ar trebui
să genereze, neîntârziat, apli-
carea măsurilor legale.

Autorităţile statului
român au făcut deja, prin gu-
vernul Ungureanu, o mârşăvie
inimaginabilă – o breşă în sis-
temul legislativ şi constituţional
– ce a generat vulnerabilitatea
ţării noastre în faţa imixtiunii
agrsive a Budapestei în prob-
lemele interne ale României,
acordând dreptul de reînhu-
mare, în România, fascistului
antisemit şi antiromân, hortyist
şi szalasist Nyiro Joszef!!! 

Autorităţile actuale ale
statului român, implicit şi gu-
vernul Ponta, au obligaţia de a
repara afronturile aduse
românilor, deopotrivă de gu-
vernul Ungureanu şi Kover
Laszlo şi de a declara ca „per-
sona non grata” pe acesta din
urmă dar, mai au o obligaţie, la
fel de mare, aceea de a aduce
în faţa legii, pentru a răspunde
în mod solidar, fostul guvern
Ungureanu care a încălcat
Constituţia şi legile României
în cazul menţionat! Până în
acest moment România mai
mult a vorbit, iar Ungaria a
făcut. Este timpul ca rolurile să

se inverseze!                        ●

28 iunie – cea mai neagră zi din istoria Neamului Românesc!28 iunie – cea mai neagră zi din istoria Neamului Românesc!

Ilie Bratu

SSe apropie data de 28
iunie – cea mai neagră zi din
istoria Neamului Românesc! 

Este imperios necesar
ca Parlamentul României să
declare data de 28 iunie – zi de
doliu naţional şi s-o marcăm în
fiecare an, pînă la revenirea
teritoriilor furate de la est de
Prut acasă, la sînul Patriei-
mamă România! Într-un alt ar-
ticol mă întrebam: De ce
Mişcarea Civică ,,Anul 1812” şi
nu ,,…1940″? Întrebarea
rămîne foarte actuală, întrucît
consecinţele anului 1812 au
fost lichidate încă în 1918, pe
cînd cele ale lui 28 iunie
1940/24 august 1944 le
resimţim şi azi… 

E tocmai momentul ca
istoricii, atît de o parte, cît şi de
cealaltă a Prutului, să vină cu
o serie de articole, să participe
la diferite emisiuni la posturile
de televiziune şi radio, în care
să elucideze crimele săvîrşite
de ocupanţii ruşi după a 2-a şi
a 3-a ocupaţie a teritoriilor
româneşti din stînga Prutului.
Ucraina a avut cel mai mult de
beneficiat de pe urma
ocupaţiilor ruseşti: sudul şi nor-
dul Basarabiei, nordul Bu-
covinei şi Ţinutul Herţa sunt

teritorii naţionalle Româneşti,
trecute în mod criminal şi fără
nici un temei la Ucraina.

Un amic de-al meu mă
întreba mai dăunăzi: de ce nu
indrazneşte R. Moldova sa-şi
ceară înapoi teritoriile care au
fost rupte din Basarabia in mo-
mentul înfiintării RSSM? Îi
răspund amicului meu şi
celorlalţi care gîndesc la fel:
acest stat artificial (RM)
niciodată n-a avut în
componenţa sa sudul Basara-
biei sau nordul Bucovinei…
După ce ruşii au rupt o halcă
bună din teritoriul României, pe
o parte din aceste teritorii fu-
rate a fost creată aşa numita
RSSM, iar sudul Basarabiei,
districtul Hotin, nordul Bu-
covinei şi Ţinutul Herţa au fost
trecute la Ucraina! Nici
,,Basarabia” n-a existat
vreodată ca stat… Şi, repet:
consecinţele anului 1812 au
fost lichidate încă în 1918…
Deci, din punct de vedere is-
toric şi al Dreptului
Internaţional, şi ţinînd cont de
faptul că Pactul Molotov-
Ribbentrop a fost condamnat 
şi declarat nul ab initio de 
întreaga comunitate
internaţională, inclusiv de
URSS (Rusia) şi Germania, iar
în Actul Final de la Helsinki din
1975, Harta de la Paris pentru

o Nouă Europă din 1990 şi alte
Acte Internaţionale este stipu-
lat clar că frontierele dintre
state pot fi modificate pe cale
paşnică cu acordul părţilor,
doar România, Ţara de la care
au fost furate aceste teritorii,
are dreptul şi obligaţia să le
revendice! Apropo, tratatul din-
tre România şi Ucraina, sem-
nat de dl Constantinescu şi
prelungit încă pe 5 ani, expiră
în 2016, dacă nu greşesc…
Ucraina, dacă vrea linişte şi
pace în această zonă a Eu-
ropei, şi dacă doreşte cu
adevărat să adere la UE, ar
trebui să purceadă neîntîrziat
la lichidarea consecinţelor
Pactului Stalin-Hitler. În cazul
României – frontiera trebuie
restabilită pe Nistru, de la
Munte pînă la Mare, iar
,,Transnistria” să-i revină
Ucrainei (nu Rusiei), aşa cum
a fost pînă la 28 iunie 1940!…

În cazul refuzului
Ucrainei de a se aşeza la
masa de negocieri cu România
în problema unui schimb de
teritorii, problema ar putea fi
soluţionată la Tribunalul
Internaţional de la Haga, aşa
cum a fost soluţionată (parţial)
şi problema platoului continen-
tal al Mării Negre…

Deja în 30-40 la sută
din satele R.Moldova nu mai

sunt copii de clasa I, se
comasează şcolile, semn evi-
dent că ni se stinge Neamul!
Iar urmaşii lui Stalin şi Hitler de
pe malul Bîcului se bucură că
au ,,ţară”… Eu am aşteptat,
atît de la dl Filat, cît şi de la în-
treaga AIE, un singur lucru: să
recunoască, în sfîrşit, că unica
soluţie de a ne integra în UE
este calea germană, în cazul
nostru-prin (Re)Unirea cu Pa-
tria-mamă România, şi să
acţioneze în consecinţă! Din
păcate, însă, şi ăstora, ca şi
comuniştilor, le convine să
emigreze toţi tinerii de aici…
Ăştia vor cu tot dinadinsul să
transforme aceste teritorii
româneşti, rupte în mod crimi-
nal din trupul Ţării, în gubernie
rusească… 

Mai multă lume îşi dă
cu părerea că ar trebui să
renunţăm la Transnistria şi să
ne Unim cu România (fără
Transnistria), neobţinînd nici
măcar sudul Basarabiei în
schimb… Mare neghiobie!
Există o altă soluţie, de fapt, o
singură soluţie: Unirea de jure
a RM (cu Transnistrie cu tot),
cu România! Devenind parte
integrantă a Statului Român,
problema Transnistriei se va
transfera pe agenda de
preocupări a UE şi NATO cu
SUA în frunte, acestea sunt

unicele forţe de pe Glob, capa-
bile să-i forţeze pe ruşi să-şi
retragă trupele de ocupaţie şi
armamentul din această zonă
a Europei. 

Statul Român nu are
nici o scuză să privească im-
pasibil cum dispare fiinţa
naţională românească în teri-
toriile-i înstrăinate de la est de
Prut şi are obligaţia să adopte
de urgenţă la cel mai înalt nivel
un Plan de Acţiuni în vederea
Reunificării Ţării în contextul
nulităţii Pactului Molotov-
Ribbentrop şi a Acordului de
Pace de la Paris din 1947 şi în
lumina Actului Final de la
Helsinki din 1975, a Hartei de
la Paris din 1990 şi a altor Acte
Internaţionale. 

Dacă autorităţile Stat-
ului Român şi-ar fi dorit Reîn-
tregirea Ţării, noi demult eram
uniţi… Poate după alegerile
din toamnă, pe care sper din
tot sufletul să le cîştige
adevăraţii Patrioţi ai Neamului
Românesc, pentru care prob-
lema lichidării consecinţelor
Pactului Stalin-Hitler să fie pri-
oritatea Nr 1 pe agenda lor de
preocupări! Odată cu întroduc-
erea votului uninominal
românii au şansa să-şi refacă
Ţara! Atenţie, deci, la Alegerile
Generale din toamnă!

●
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Când a început „Piteștiul”?Când a început „Piteștiul”?

Ion Coja

ȚȚinta a ceea ce numim
„fenomenul Pitești” a fost să
distrugă camaraderia care îi
lega pe studenții naționaliști.
Comuniștii au identificat corect:
sentimentul camaraderiei era
sursa tăriei morale, a
capacității excepționale a
studenților naționaliști și
anticomuniști de a se dedica
cu toată ființa unei cauze, în
cazul lor cauza fiind salvarea
României de la bolșevizare.
După principiul toți pentru unul
și unul pentru toți până la sac-
rificiul suprem. Cu alte cuvinte,
sentimentul camaraderiei nutrit
în rândurile tineretului
naționalist era o piedică, poate
chiar piedica principală, în in-
staurarea regimului de teroare
numit dictatura comunistă.

Camaraderia, ca sis-
tem de relaționare umană, se
bazează pe iubire, prietenul,
camaradul, fiind o persoană
care ți-e dragă. În acest scop,
adică pentru a anula relațiile de
camaraderie, la Pitești a 
fost aplicată o statagemă
drăcească, altminteri
ingenioasă: să-i facă pe cei
arestați să se urască între ei,
necum să se mai iubească, să
se respecte, să se sacrifice
unul pentru altul. Autoritatea
penitenciară i-a obligat pe
studenții naționaliști să-și bată
și să-și tortureze propriii cama-
razi! Cei supuși regimului de
interogatorii cu bătăi și
schingiuiri erau pe rând
obiecte și subiecte ale acestui
proces dezumanizant.

Undeva, în labora-
toarele comuniste, s-a priceput
că postura de călău este mult
mai dezumanizantă și mai
mutilantă sufletește decât pos-
tura de victimă, drept care cei
încarcerați ca adversari ai co-
munismului au fost obligați la
acest supliciu paradoxal, ne-
maiîntâlnit probabil în istoria
torturii, a batjocoririi omului de
către om: supliciul devastator
sufletește de a fi torționarul ca-
marazilor tăi, al prietenului de-
o viață, al celui pentru care, în
condiții normale, poate că ți-ai
fi dat viața, știind că și el este
capabil de același sacrificiu, de
același sentiment! La Pitești
studenții naționaliști mâncau
bătaie și erau batjocoriți în fel
și chip de propriii lor colegi de
suferință, pentru ca mai apoi,
la rândul lor, prin inversarea
rolurilor, să fie obligați și ei a
face același lucru cu alți sau
aceiași colegi, prieteni chiar, cu
care se aflau în aceeași
detenție, împărțeau aceeași
celulă mizeră, după ce, în lib-
ertate, se aflaseră de aceeași
parte a baricadei, cot la cot,
umăr la umăr, fiecare gata să-
și dea viața pentru cauză și
pentru camarazi. Și chiar și-au
dat-o, când necesitatea istorică
sau morală a cerut-o.

Sentimentul acesta
sfînt, atât de nobil, al cama-
raderiei, atât de caracteristic
tinerilor naționaliști români, a
fost cu totul străin
bolșevismului. Sistem politic
bazat pe teroare, iar nu pe iu-

bire, comunismul de tip
bolșevic, asiatic, comunismul
real, istoric, a instituit teroarea
și crima nu numai în raportul
dintre partid și popor, ci și în in-
teriorul partidului. Subliniez:
camaraderia este un sentiment
pe care bolșevismul nu l-a
cunoscut, nu l-a cultivat, nu l-a
înțeles, drept care comuniștii s-
au dușmănit și s-au ucis unul
pe altul cu o lejeritate totală.

Comunismul nu oferă
niciun exemplu real de loiali-
tate și sacrificiu al unui comu-
nist pentru Celălalt. Fie el și
Comandantul Suprem!…
Ușurința cu care în decembrie
1989 s-au dezis și s-au lepădat
de Ceaușescu toți așa zișii săi
tovarăși este elocventă. În con-
trast frapant cu atitudinea
naționaliștilor români: când
acestora li s-a cerut, unora sub
tortură, să se lepede de Iisus,
de Căpitanul lor, de camarazi,
nici unul nu a făcut-o! Niciunul
nu a spus „Am fost un dobitoc!”

Evident, pentru
comuniști, așa cum spunea un
teoretician al lor, L’Autre c’est
l’Enfer. Celălalt, aproapele tău,
postulează Jean Paul Sartre,
este Infernul, este tot ce poate
fi mai rău, mai urît. Asta în timp
ce pentru tinerii aduși la Pitești,
Celălalt era partea cea mai
bună și mai frumoasă a lumii,
a propriului Sine, este icoana
propriilor tale aspirații de edifi-
care morală și spirituală.
Celălalt este camaradul, fratele
de cruce, a cărui umbră
luminoasă străbate toată mi-
tologia ariană…

Pe scurt, originalitatea
– dacă o putem numi așa, a
metodelor de tortură aplicate la
Pitești în premieră mondială,
consta în a-i pune pe cei
încarcerați să se tortureze unii
pe alții, să fie bătuți și
batjocoriți nu de anchetatorul
brută, vulgar și analfabet,
vorbind stricat românește, ci
batjocorit de prietenul cel mai
bun cu care împarte ceas de
ceas mizeria din celulă… Cu
care cândva, aflați în libertate,
a împărtășit cele mai gen-
eroase elanuri și proiecte…

Redus la schemă,
fenomenul Pitești constă în a-i
pune de cei aflați în detenție
să-și tortureze camarazii, pe
rând fiecare deținut trecând
prin ipostaza degradantă de
călău torționar.

Țin bine minte de la
cine am aflat prima oară de
această tragedie: doctorul
Dulea, din Constanța, ulterior
plecat în Germania. Întâm-
plarea a făcut să fim singuri
într-un compartiment de tren,
pe ruta Constanța-București,
pe la sfârșitul anilor 60. Un tren
care pleca din Constanța la
miezul nopții. Aflând al cui frate
sunt, a avut încredere să-și
descarce sufletul. Probabil și
din sentimentul datoriei de a nu
lăsa la voia uitării cumplitele
crime de la Pitești. Nu aș putea
preciza dacă doctorul Dulea
trecuse și el prin Pitești. De
atunci nu l-am mai întâlnit, ca
măcar să-i mulțumesc pentru
cele aflate în acea noapte de
nesomn. În mare măsură com-
portamentul meu ca persoană

publică a fost determinat de
relatările doctorului Dulea,
adică a fost determinat de
grozăviile celor petrecute la
Pitești. Când am coborît din
tren în Gara de Nord eram alt
om decât cel care urcase la
Constanța în tren… Nu intru în
detalii, căci ar fi autobiografie
pură, și n-ar fi prea frumos din
partea mea.

Precizez însă impresia
de excelență românească:
bolșevicii au aplicat la Pitești
acel tratament de o duritate
nemaivăzută, de o ingeniozi-
tate propriu zis drăcească,
deoarece numai la români
rezistența la bolșevizare a fost
atât de mare, ca a studenților
naționaliști. Am rămas cu acest
sentiment ciudat de mândrie,
că pentru a înfrânge cerbicia
românilor s-a încercat apli-
carea celui mai dezumanizant
procedeu de tortură
sufletească. Intră la socoteală
separat faptul că rezultatul
acestei scheme diabolice nu a
fost nici pe departe cel scon-
tat… Ba dimpotrivă, de pe
urma Piteștiului conștiința
românească s-a ales cu un
Traian Popescu-Macă, cu un
Gheorghe Calciu Dumitreasa,
un Octavian Voinea și mulți
alții, cei mai mulți de-acuma
amintire…

Se pune întrebarea,
aș zice protoconizantă, dacă
într-adevăr tragedia de la
Pitesti, ca rafinament și cinism
extrem al torturii, a fost fără
precedent! Oare chiar s-a apli-
cat pentru prima oară la
Pitești?

S-ar părea că nu! S-ar
părea că prima oară această
stratagemă satanică a fost
aplicată de… de legionari, în
ianuarie 1941, la Hârșova.
Asupra unui evreu, Alexandru
Spiegel, condamnat de le-
gionari să fie expus disprețului
public la stâlpul infamiei. Con-
form relatării din Cartea
Neagră a lui Matatias Carp, în
arestul poliției de la Hârșova se
mai aflau trei țărani,
condamnați și ei să fie expuși
la stâlpul infamiei. La ordinul
polițistului legionar, cei trei
țărani români au tăbărît asupra
lui Alexandru Spiegel și l-au
bătut cum au știut ei mai bine.
Nu destul de bine, după
aprecierea legionarilor, care l-
au mai bătut o dată, cu cazne
grele, torturi cumplite etc. Pus
apoi la stâlpul infamiei, să stea
în picioare zi lumină, în ger și
batjocură, bietul evreu, car-
diac, a sucombat. Vezi Cartea
Neagră, vol.I, p.175-6.

Am scris despre acest
caz, după aproape 20 de ani
de la momentul când am aflat
adevărul despre Spiegel.
Adevărul fiind că Spiegel nu a
murit, nu a fost nici torturat sau
bătut, ci numai pus la stîlpul in-
famiei împreună cu trei români
pentru aceeași vină: tentativă
de speculă cu alimente de care
era mare nevoie pe piață. Ex-
punerea la stâlpul infamiei,
după modelul medieval,
pedepsea lipsa de obraz, de
rușine, găinăria. Nu urmărea
penalizarea dură, ci efectul
moral, faptul de a fi făcut de

rușine în fața concetățenilor.
De notat că la București, primul
care a fost pus la stâlpul in-
famiei, a fost un tînăr legionar.
Nu a fost exclus din Mișcare, ci
numai pedepsit în acest fel, în
lumea legionară pedeapsa
aplicată își era sieși suficientă
și nu te decădea din alte drep-
turi.

Știu bine că în ziua cu
pricina Alexandru Spiegel s-a
pomenit pe la prânz că apare
un prieten de-al său din
Constanța, român, cu o
mașină încărcată cu bucate
alese, la care i-a invitat pe cei
patru proscriși, organizând ast-
fel un picnic neașteptat și in-
solit, pe care autoritățile
legionare nu l-au împiedicat
nicicum. După ispășirea
pedepsei, pe înserat, Spiegel
și camaradul său au plecat la
Constanța, probabil într-o bună
stare sufletească, ușor de re-
constituit.

Așadar, povestea din
Cartea Neagră nu este
adevărată. Este o minciună
sfruntată. Nu este singura din
cartea amintită. Ea însă
conține un adevăr mult mai im-
portant. Adevărul că autorii
Cărții Negre așa și-au imaginat
că poate fi pedepsit un om, un
adversar arestat: bătut și batjo-
corit de ceilalți arestați, de pro-
priii săi tovarăși de suferință.
Așadar, autorii Cărții Negre
aveau în cap asemenea pro-
ceduri, asemenea scheme, cu
câțiva ani buni înainte de
Pitești!…

Cine au fost autorii
Cărții? Această carte a apărut
în 1946 și, încă de la apariția
ei, s-a știut că o serie întreagă
de pasaje și pagini, cele mai
virulent anti-românești,
fuseseră scrise de Ilya Ehren-
bourg, scriitorul sovietic care a
spus cele mai mari enormități,
fabulațiile cele mai deșănțate
pe orice temă ar fi abordat. Ins
care prin scrisul său friza pato-
logicul. Nici măcar Elie Wiesel
nu a reușit să-l depășească.

Ilya Ehrenbourg este
un autor pe nedrept uitat. El ar
trebui republicat ca mostră de
decădere a scrisului și a
condiției de condeier… Ar fi
utilă pilda sa. Probabil că dacă
i-am reciti nedemna bibli-
ografie – nu o putem numi
operă, am descoperi și alte
probe din care să deducem că
experimentul Pitești a debutat
în mintea bolnavă a unor indi-
vizi de teapa acestui Ilya
Ehrenbourg! Va fi fost Ehren-
bourg în cunoștință de pla-
nurile bolșevice de reeducare
a tineretului naționalist din
România? Nu este deloc ex-
clus. Mărturisesc senzația pe
care am avut-o când am citit
prima oară pagina din Cartea
Neagră dedicată lui Alexandru
Spiegel, impresia că dau peste
o prefigurare, reală sau numai
în planul imaginar al minciunii,
o prefigurare a paradoxului
aflat la baza fenomenului
Pitești: victimele devenite
torționari ai camarazilor de
suferință. Cum să se mai poată
uita unul în ochii celuilalt foștii
camarazi?…

Legionarii care l-au

condamnat pe Spiegel să fie
expus la stâlpul infamiei nu au
avut nimic de obiectat față de
comportamentul celui care a
venit să se arate solidar cu
condamnatul. De ce? Pentru
că gestul în cauză era un gest
de camaraderie, pe care le-
gionarii nu aveau cum să nu-l
înțeleagă și, poate, chiar să-l
aprecieze. În orice caz, acel
gest de prietenie curată,
adevărată, nu a fost de nimeni
sancționat ca o sfidare a
autorității care hotărîse pedep-
sirea lui Spiegler, evreu,
laolaltă cu cei trei țărani,
români.

Să facem un exercițiu
de imaginație și să ne întrebăm
dacă un gest similar, săvârșit
câțiva ani mai târziu, în plină
dictatură bolșevică, tot așa, nu
ar fi atras asupra făptuitorului
nici o urmare neplăcută. Cu
totul exclus! Și ne aducem am-
inte imediat câți români au în-
fundat temnițele comuniste
pentru ceea ce s-a numit omi-
siune de denunț. Adică au fost
oameni pedepsiți de bolșevici
că au dat bună ziua unui
consătean urcat la partizanii
din munți și nu au anunțat se-
curitatea! Sau că au dat un
pahar de apă sau o bucată de
pâine unui fugar, urmărit de
aceeași securitate. Nici dacă ți-
era prieten de-o viață sau văr
primar nu aveai voie să te sol-
idarizezi în vreun fel cu pro-
scrisul regimului. Victor
Smatoc mi-a povestit cum un
gardian de la Cavnic, soldat în
termen, om cu frică și dragoste
de Dumnezeu, a ajuns deținut
politic alături de ceilalți ocnași
pentru vina de a le fi adus la
câțiva dintre ei o bucată de co-
zonac și un ou roșu…

Ar trebui studiat acest
articol de cod penal bolșevic,
în ce măsură a fost și este apli-
cat și în alte societăți, în alte
regimuri politice, din România
sau de aiurea. În ce măsură
legislația comunistă pedepsea
aceste gesturi de solidaritate
umană, de camaraderie. Im-
presia mea este că omisiunea
de denunț și alte prevederi
asemănătoare profund
imorale, au fost specifice
legislației bolșevice, care a
pedepsit sistematic omenia și
camaraderia, normalitatea
relațiilor dintre oameni. Dar
mai ales, repet, camaraderia.
Un  tineret care cultivă cama-
raderia, frăția de cruce din bas-
mele și tradițiile românești, era
un tineret greu de pervertit,
greu de stăpânit, de manipulat,
de mancurtizat! Consider că
esența fenomenului Pitești
poate fi înțeleasă și în acești
termeni: atac distructiv la
adresa camaraderiei, această
floare rară a spiritului uman și
atât de firească în orice soci-
etate normală. În mod evident
bolșevicii nu au avut organ
pentru acest sentiment. Dar au
avut instinctul criminal de a pri-
cepe că de la camaraderie se
trăgea puterea supra-
omenească a tineretului
naționalist de a le rezista.

●
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Faţa urâtă a unei struţo-cămile electoraleFaţa urâtă a unei struţo-cămile electorale

Cezar 
A. Mihalache

SS-a întârziat destul
de mult cu afişarea oficială a
rezultatelor finale ale
alegerilor locale, suficient de
mult pentru a suspecta o ter-
giversare voită. O amânare
care s-a făcut simţită imediat
după prezentarea celor dintâi
rezultate parţiale, biroul elec-
toral central începând să
furnizeze noile rezultate tot
mai greu. Este adevărat, au
existat multe contestaţii. 
Dar nu era un motiv pentru
refugierea membrilor biroului
electoral central în spatele
lipsei de transparenţă. Mai
ales că marele câştigător era
deja ştiut.

De fapt, poate că toc-
mai din cauza marelui
câştigător am asistat și la ter-
giversarea anunţării oficiale a
unor rezultate deja cunos-
cute. USL a luat tot ceea ce
s-a putut, de la preşedinţi cj şi
consilii judeţene, la primării şi
consilii locale, de departe
fiind câştigătorul fără drept de
replică al acestor alegeri.
Învingător, dar, în acelaşi
timp, cu fiecare funcţie
obţinută, şi un posibil per-
dant. Pentru că, bazându-se
în câştigarea localelor pe oa-

menii pe care ar fi trebuit să-i
activeze la parlamentare,
USL a lăsat cele două
camere în faţa riscului de a
pierde majoritatea. Era însă
prea disperat să ia caimacul
drept pentru care nu a riscat
pe foarte multe nume noi.

Uniunea Social
Liberală şi-a trimis în teritoriu
parlamentarii. Iar rezultatele
s-au văzut. Victorii aproape
pe toate „fronturile”. Prob-
lema este că, folosindu-şi în
alegerile locale „cartuşele” pe
care ar fi trebuit să le lanseze
în toamnă, USL a fragilizat
majoritatea pe care o avea de
doar două luni la nivel parla-
mentar. Pentru că toţi aleşii
care au câştigat o funcţie în
administraţia locală vor trebui
să opteze, între cea de parla-
mentar şi cea de ales local, în
termenul legal de două
săptămânii, lăsând USL-ul
descoperit în majoritate pe
care o avea în parlament.

De aceea, o primă
explicaţie a tărăgănării, nu
atât a publicării rezulatelor
parţiale (într-o secvenţiere a
afişării sub forma parţialelor
la parţiale) ori a celor finale,
cât mai ales a atribuirii man-
datelor şi, în consecinţă, a
oficializării acestora, se leagă
de faptul că USL nu poate
risca pierderea majorității în

parlament nici măcar o zi din
actuala sesiune.

Or, prin întârzierea
finalizării procesului electoral,
s-a asigurat decalarea mo-
mentului de la care va curge
termenul de alegere a uneia
dintre cele două funcţii de
către toţi parlamentarii care
au obţinut şi un mandat local.
O amânare prin care USL a
urmărit poate cel mai impor-
tant obiectiv al momentului:
evitarea pierderii majorităţii în
parlament tocmai la sfârşitul
sesiuni. Practic o luptă de
culise pentru a nu permite de-
mocrat-liberalilor să se lăfăie
ca majoritari de pe băncile
opoziţiei.

Desigur, se pune în-
trebarea: ce va face din
toamnă USL? Când ar putea
avea probleme în asigurarea
majorităţii după plecarea 
a aproape 20 
de parlamentari în
administraţia locală… 

Cum se va asigura că
nu vor apărea probleme de
cvorum, iar PDL nu va aplica
exact procedura pseudo-
grevei parlamentare la care a
apelat şi USL cândva.

Şi este evident că,
măcar din această
perspectivă, USL a înţeles
gravitatea situaţiei. Dar a
acţionat la fel de pripit,

votând acum pe bandă
rulantă legile care nu vizează
binele ţării, al fiecărui
cetăţean care are o anumită
aşteptare de la noua putere
(şi nu atât de la liberalii din
USL, cât mai ales de la PSD-
ul din struţocămila guvernării,
poate şi pentru faptul că so-
cial-democraţii sunt în
conştiinţa omului de rând cei
responsabili de a asigura
măsurile sociale necesare) ci
asigurarea spaţiului de
maneveră pentru guvernarea
din toamnă. Când USL va fi
oricum şi mai puţin preocupat
de managerierea ţării, atât
din cauza unei posibile lipse
a suportului parlamentar, cât
şi ca urmare a orientării sferei
de preocupări către alegerile
legislative.

Grija faţă de felul în
care îşi va asigura sprijinul
parlamentar din toamnă
explică de altfel şi încălcarea
de către USL a propriei
promisiuni. Aceea de a nu
mai face racolări, demarând
procesul unei absorţii de de-
mocrat-liberali dezertori toc-
mai pentru a compensa
plecarea în administraţia
locală a parlamentarilor săi.
Şi a început cu împingerea în
cuptorul uniunii a unei
plăcinte care ar putea avea în
ea multe răvaşe. O „plăcintă”

care, din încercare disperată
a USL-ului de a acoperi
găurile pe care le vor lăsa în
urmă parlamentarii deveniţi
primari ori preşedinţi de con-
silii judeţene, ar putea ex-
ploda drept în braţele unei
guvernări care va avea în
toamnă mari probleme de
imagine în faţa unui electorat
deja dejamăgit.

Va fi o problemă care
se va adăuga celei ce va
apărea și la nivelul felului de
recompunere a argumentelor
electorale de către USL. Pen-
tru că, după ce a consumat
absolut toate cartuşele anti-
PDL în confruntările de la „lo-
cale”, folosind argumente ale
luptei parlamemtare într-o
confruntare a proiectelor de
administraţie locală (precum
atacarea primarilor PDL sub
marota apartenenţei la
pecinginea portocalie „care a
tăiat salariile şi pensiile”),
USL va avea de acoperit, pe
lângă fisurile de încredere
care au început deja să
înflorească pe faţa urâtă a
struţo-cămilei liberal-social
democrate, şi golurle unei lo-
gistici de campanie prin care
să încerce să mai convingă
încă o dată electoratul aca-
parat atât de uşor la alegerile
locale.

●

Traian
Vasilcău

AAseară mă sună o
rudă apropiată de la  Lăpușna
și mă „somează” să privesc ur-
gent la PublikaTV cum Filat
pupă mîna și… pantofii  lui Huli
Iglesias, idolul său, căruia i-a
venit rîndul să-i facă PR contra
plată împărătească, evident,
succesorului direct al lui
Voronin în R Moldova.

Am privit și pe loc m-
am îngrozit! Tot acolo găsesc
și următorul text cu titlul:  “Pop-
ulismul l-a îngenuncheat pe
Filat”.

Iată materialul:
“Renumitul interpret

spaniol Julio Iglesias a susţinut
în această seară un concert la
Chişinău. Prezent la eveni-
ment, premierul Vlad Filat, sub
patronajul căruia a avut loc
concertul, a îngenunchiat în
faţa lui Iglesias. Prim-ministrul
i-a adus interpretului 101
trandafiri albi, a îngenunchiat
în faţa acestuia şi i-a sărutat
mâna. Menţionăm că, Julio
Iglesias este unul dintre cei
mai bine plătiţi interpreţi din
lume. Organizatorii concertului
au refuzat, însă, să divulge
suma pentru care artistul a
venit la Chişinău.”

Da, zic, în hanatul
acesta pronunți Filat și se aude
numai și numai: Voronin.

Nici o schimbare, o
simplă preluare de patronaje,
cînd se ia  un ONG, care
organizează la comandă
mega-concerte, pe banii Or-
ange,  Fenosa și Moldovaa-

groindbank. Demersurile
poartă girul Primului,
bineînțeles, numai încearcă și
refuză…

Aceștia vor achita
toate cheltuielile, iar
banii…puțini din cele 1850 de
bilete X 600-2500 lei vor putea
fi fituiți la voia unui singur om,
care e tot el, ați ghicit, desigur.

Acesta e show-busi-
ness-ul moldovenesc, acesta e
PR curat în stil liberal-democ-
rat, așa cum proceda Voronin
cu idolii lui: Kobzon, Kirkorov,
Baskov, Leșcenko, Gazmanov,
Malinin  și alte vedete preferate
din “Patria-mamă a
comuniștilor”.

Doar că discipolul lui
Voronin, lordul Filat, și-a
depășit profesorul. Incomensu-
rabilitatea Sa nu invită la
Chișinău decît vedete univer-
sale, precum Scorpions, Patri-
cia Kaas, Lara Fabian, Goran
Bregovic, Huli Iglesias…
Următorul invitat, cu tot cu
soție-mascul, va fi sir Elton
John, pe la toamnă… Apoi
Madonna, apoi Ciociolina, apoi
amicul său pervers Berlusconi!
Pentru el banii nu pot fi o
problemă. În acest stat  nici un
orange, agroindbank sau
fenosa nu poate crîcni în fața
Primului dintre toți. Aceștia pot
refuza pe oricine, dar pe
Filat—nici în vise măcar.

Orange, de pildă,
răspunde prin madamele
Musteață, Buzulan și altele,
tuturor că “susțin doar activi-
tatea corală” și nu pot ajuta nici
cu un leu festivalurile și con-
certele ce nu au girul Primului
nostru ministru, pentru că ele

sunt mereu ocupate, pentru că
proiectele prezentate an de an
nu se încadrează în conceptul
(?) lor, pentru că la anul viitor
proiectul  va fi realizat la sigur,
pentru că trebuie tradus și-n
engleză, pentru că…

De exemplu:
„Buna ziua,
În Republica Moldova,

Fundatia Orange sustine
domeniul muzicii corale, iar
proiectul despre care vorbiti
este unul adresat mai multor
genuri de muzica. Plus, Fun-
datia pune accent pe
sustinerea nemijlocita a
tinerelor talente in domeniul
muzicii corale si mai putin pe
organizarea de evenimente
grandioase, unde beneficiul
acestora se minimizeaza. Cu
regret, nu vom putea da curs
solicitarii Dvs.
Best regards, Ludmila Buzulan
CSR Projects Coordinator
Orange Moldova S.A.”

Și asta în timp ce „per-
mit” unor delincvenți să dețină
baza de date a clienților săi,
care sunt mințiți de tipi
necunoscuți ce telefonează în
numele Companiei și-i felicită
pe clienți că ar fi premiați cu
bilete de odihnă, mașini de
spălat, televizoare  etc,  doar
dacă mai cumpără  cartele de
500 lei. Delincvenții apoi dis-
par, așa cum au și apărut, cei
de la orange și cei de la poliție
„rîd” de plîngerile cetățenilor,
care nu știu că toatele  au
aceeași umbrelă: Primul Min-
istru, care, zice-se, e deja unul
din acționarii de bază ai Com-
paniei!

Agroindbankul zice  și

el că nu dispune de bani pen-
tru nimeni, doar pentru Filat—
totdeauna gata,  Fenosa-la fel,
Moldcell–si el  răspunde
celorlalți  fără GIR de la Primul
așa: „Vă mulțumim pentru că
ați apelat la noi. Compania
noastră este deschisă spre
lansarea de parteneriate… și
caută permanent posibilități de
a oferi asistență acolo unde
este nevoie. Vă informăm cu
regret despre imposibilitatea
oferirii pentru moment a spri-
jinului solicitat. Scrisoarea DVs
de solicitare a fost înregistrată
și stocată în baza noastră de
date, în vederea găsirii a noi
posibilități de a Vă oferi
asistență. Cu respect, Ch.
Gaburici”.

Trec anii și scrisorile
fără GIRUL Primului nu mai au
un altfel de răspuns, schema
fiind de la Voronin încoace
preluată cu brio de Filat și ju-
jucii săi de serviciu, care-i pupă
zilnic  pantofii acestuia, ce, la
rîndul lui, pupă pantofii lui Huli
Iglesias, care n-a mai văzut
așa scîrnăvii de cînd s-a
născut… Să folosești Biserica
în scopuril de PR—a fost în
stare doar Voronin.mAcum,
blasfemiator, e în stare doar
Filat, pseudonimul lui politic de
moment. Să folosești artiști
străini în scopuri de PR—a fost
în stare doar Voronin.

Acum se scaldă în ast-
fel de sindrofii doar Filat,
ucenicul său fidel de PR.

Să îngenunchezi în
fața unui om, păcătos,
împovărat de fapte  mai mult
sau mai puțin morale, să-i pupi
pantofii și mîinile—e un gest de

trei parale al unui om și mai
imoral, care nu mai poate de-
atîta dorință nebună de par-
venire și, bolnav de sine, se și
vede unicul și eternul țar al gu-
berniei ca și privatizată.

Cine se încumetă să-i
dea peste mînă? Toți ciracii i-o
sărută, toți consilierii  îl
idolatrizează, toți colegii de
partid îi lustruiesc cu limbile în-
verzite pantofii, ajutîndu-l să se
creadă cel mai iubit dintre
moldoveni, precum nu este.

El, cel care n-a fost
odată măcar la Festivalul
“Invită Maria Bieșu”(nici la de-
schidere, nici la închidere), el,
cel care n-a îngenunchiat și nu
i-a sărutat mîna nici măcar la
75 de ani, nici la următoarele
zile de naștere ale primadonei.

Dar din moartea
Mariei Bieșu și-a tras din Fon-
dul de Rezervă al Guvernului
un PR de milioane de euro.

Acesta e neocomunis-
tul Filat, cel posedat de
necredința  acumulării PR-ului
propriu și din cei vii, și din cei
morți! Fără-ncetare!Aici ajunși,
avem trista certitudine că dacă
ar dispare într-o zi toată
populația cu drept de vot a
Moldovei, și atunci Filat cu
bodiulimea sa aservită și cu
șevciukcii separatiști la braț  ar
îngenunchia PR-istic  în fața
noastră, cu 101 trandafiri albi
în mînă, organizîndu-ne  așa
niște funeralii naționale, de
care s-ar mira întreg mapa-
mondul!

Cu Huli Iglesias cu tot!
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