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„Nu eşti înţeles? 

Sileşte-te a înţelege tu însuţi

ceva mai bine.”

- Nicolae Iorga
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Cezar 
A. Mihalache

EEi nu cedează
niciodată… Într-o atitudine
dispreţuitoare, după ce au
declanşat un scandal, l-au
adus în spaţiul public şi l-au
inflamat, inclusiv prin
contribuţia unor oficiali ai
ungurimii, tot ei sunt cei ce
vor să aibă ultimul cuvânt.
Că e vorba de vreo ironie
ieftină sau o mostră de
indiferență crasă față 
de mizeria pe care au 
produs-o, întotdeauna
„funcţionează” în aceleași
două registre. Fie apelând
la un zâmbet sarcastic şi
vorbindu-ne pe un ton supe-
rior, sfidător, fie afişând o
mutră tâmpă şi prefăcându-
se, când nu mai fac față ar-
gumentelor, că nu mai
pricep nimic pe românește.
În oricare dintre cele două
„configuraţii”, fiecare cu pro-
pria-i identitate iredentist-
şovină, ei vor să fie ultimii la
fileu. Şi chiar dacă pare că
au mai ratat o dată, în reali-
tate, fie şi numai prin aduc-
erea unei noi teme
revizioniste în spaţiul public,
şi obişnuirea majorităţii cu
noua presiune, tot ei sunt
cei ieşiţi în avantaj. Cel
puțin la nivelul strategiei
paşilor mărunţi…

Astfel, dacă după
declanşarea unui nou scan-
dal cu iz iredentist, se simt
puşi la zid de dovezile noas-
tre, se repliază sub o mască
tâmpă, se fac că nu mai pri-
cep înşiruirea de argumente
şi plenesc o replică 
de iredentist handicapat
(scuzaţi pleonasmul!): „Şi
care-i problema?”. 

În schimb, dacă au
reuşit să împingă lucrurile
dincolo de această etapă,
dar simt că autorităţile
majorităţii sunt gata-gata să
sancţioneze penal faptele,
atunci se repliază printr-o
aparentă închidere a
subiectului: „Mulţumim că
ne-aţi făcut publicitate
gratuită!”. O falsă cedare
care maschează de fapt
mulţumirea că au mai „stre-
curat” un subiect pe sub
nasul majorităţii. În fapt, o
nouă „sămânţă sădită”.

Aşa au procedat, de
exemplu, în momentul în
care ne-au „mulţumit” (pe
acelaşi ton ironic-superior)
că, întrând în acest joc, le-
am servit de fapt pe tavă

propriile interese, ducând în
spaţiul public subiectul
regionalizării, ba, mai rău,
contribuind la bagatelizarea
lui şi obişnuirea majorităţii,
pentru început, cu noţiunea
în sine. „Sămânţă a fost
sădită”, spunea Telkes
Simon cu mai bine de un
secol în urmă. Tot așa au
stat lucrurile şi în momentul
inserării în spaţiul public a
ideii de autonomie, la fel s-a
întâmplat şi cu tăbliţele bil-
ingve (prilej de a ne aminti
astăzi că: „Aţi zis că nu ne
daţi plăcuţe?! Azi le avem!”;
iar înşiruirea poate con-
tinua).

La şi acum… 
Iredentiştii au mai

sădit o sămânţă pe care
doar aşteaptă să rodească.

Pentru că la asta se
reduce „agitaţia” creată în
jurul arborării cârpei care a
încins spiritele: „steagul” se-
cuiesc. „Vă mulţumim că
ne-aţi făcut reclamă
gratuită! Curgea steagul se-
cuiesc din televiziuni zilele
trecute!” – ne-a ironizat pri-
marul Antal Arpad, dând se-
malul că pelagra iredentistă
şi-a atins scopul pentru
această etapă.

Ce ar fi însă, ca de
acum, să schimbăm şi noi
abordarea? Ce ar fi să le
facem noi reclamă şi la alte
„ţinuturi”. Să le dăm câte o
regiune, dar nu „haşurată”,
ci una de-a dreptul
vărgată?! Să facem ţinutul
„patru-pereţi” pentru Tökes,
ţinutul-carceră pentru Arpad
şi alte enclave „celulare” pe
la Rahova sau Jilava. Să le
dăm câte o autonomie de
câţiva metri pătraţi, ba să le
asigurăm şi o federaţie de
autonomii în curtea
interioară a spitalului de
nebuni.

Lăsând gluma la o
parte, trebuie să anticipăm
pasul următor din strategia
revizioniștilot. Să intuim

„corolarul”, inclusiv al
acţiunilor din jurul cârpei
secuieşti.  Pentru că sce-
nariul a fost acelaşi la
fiecare provocare
iredentistă. Întâi s-a dat foc
„fitilului” şi s-a escaladat
scandalul, inclusiv prin
aducerea în scenă a unor
personaje oficiale de la Bu-
dapesta. Apoi, după ce lu-
crurile erau împinse la
limită, silabisând ca semn 
al refuzului de a dialoga 
întrebarea-marotă, „Şi 
care-i problema?”, urma
„închiderea” etapei din
strategia pasilor mărunţi cu
ghiontul ironic de ne-
supunere: „Vă mulţumim că
ne-aţi făcut o extraordinară
reclamă gratuită!”. Adică,
mulţumim că aţi dus ideea

în spaţiul public, aţi sădit-o,
noi doar aşteptăm să
încolţească! Şi încolţea, nu
multă vreme după aceea și
graţie mâinilor trădătoare
ale guvernanţilor, în câte un
act oficial al Statului Român.

Aşa s-a întâmplat în
cazul plăcuţelor bilingve,
aşa au stat lucrurile şi în
plasarea către majoritate a
noţiunii de „ţinut secuiesc”
(inclusă apoi într-o Hotărâre
de Guvern!), aşa s-a ajuns
ca „referendumul” nu doar
să devină parte a discurului
public, dar să se și consti-
tuie într-un motiv de re-
vizuire a Constituţiei.

Or, nu este evident
că şi de data aceasta va fi la
fel? Iar de vom sta de o
parte, ne vom trezi cu ofi-
cializarea printre rândurile
vreunei alte hotărâri de gu-
vern şi a cârpei-secuieşti!
Pentru că toate aceste
provocări sunt create tocmai
pentru a mai face loc câte
unei sămânţe otrăvite din
manualul lui Telkes Simon.
Căci, „Sămânţa a fost
aruncată şi aşteaptă să

încolţească…”

●

Timpul trece, leprele rămânTimpul trece, leprele rămân

Ion
Măldărescu

„EElita ‘telectualilor”,
gruparea Liiceanu-Pleşu-Pat-
apievici & Co. nu a făcut
economie de osanale când a
fost vorba de preamărirea ro-
manului „Orbitor” al lui Mircea
Cărtărescu. Graţie bunei sale
colege, Catrinel P. şi a porno-
scato-fizicianului I.C.R., „dr”
„HoRoPa”, în pofida faptului
că a ajuns la al treilea volum şi
a fost tradus de către I.C.R.,
pe bani publici, în 18 limbi
străine şi 60 de ediţii (venit
personal în 2010 – peste
jumătate de milion de dolari),
„Orbitor” se pare că nu a fost
citit de aproape nimeni.

De parcă nu era de
ajuns, Mircea Cărtărescu nu
s-a mulţumit să fie singurul fa-
vorizat al Institutului Cultural
Roman (I.C.R.). Pentru a avea
o companie adecvată – că de,
cine se-asemănă, se-adună,
şi-a introdus şi soţia, în
nenumărate programe ale
aceluiaşi I.C.R., care i-au asig-
urat deplasări prelungite în
străinătate, pentru a-şi scrie
„opera”, şi a-şi asigura traduc-
eri în Franţa, Anglia, Canada,
Austria, Suedia, S.U.A.. Bul-
garia… Ce zboară prin colivia
soţiei Orbitorului Men-debil,
poetesa-porno Ioana Nicolaie
– mult tradusă şi ea, în câteva
limbi, de către I.C.R., tot din
banii pensiilor şi alocaţiilor
tăiate – puteţi constata şi sin-
guri: „coastele zdrăngăneau
ca sticlele de bere/ sub ţâţele
ei nehrănite/ iar ea mânca, din
el mânca/ îi sorbea ochii, îi
sugea creierul/ îi lingea scro-
tul sărat/ îi înghiţea miliardele
de seminţe”. Iubitul ei soţ şi
partener de destrăbălare îi
răspunde: „Numai când mi-am
băgat botul în sexul ei blond,
un tip mustăcios, cu ochi negri
şi cu nasul drept s-a iţit dintre
cârlionţi şi mi-a băgat limba
drept în gură” (din vol. „40238
Teşcani”)…

Recomandat, în anul
2006, la Premiul Nobel de
aceeaşi cloacă libidinoasă,
Man-debilul Orbitor a fost dec-
orat de către şeful statului cu
Ordinul „Meritul Cultural” în
grad de Mare Ofiţer, categoria
A „Lit.

Mai mult decât inad-
misibil, condamnabil chiar,
este faptul că titlurile
Cărtărescului există în pro-
grama de lectură obligatorie a
elevilor de liceu – un prilej-pre-
text pentru a face vânzare
inepţiilor acestui parazit literar.

Lecturând diverse
exemplificările porno-literaturii
Man-Debilului, cineva, pe un

blog , afirma că unele pasaje
scabroase ar fi fost scoase din
context, ceea ce n-ar fi corect.
Din orice context ar fi fost
scoase, tot pornografie se
cheamă, practicată scandalos,
pe banii contribuabilului
român.

Complăcându-se în
pielea editorialistului de casă
al măriei sale timonierul – pe
care-l numeşte „un preşedinte
pentru alte coordonate is-
torice” -, Man-debilul Orbitor s-
a bucurat de un statut mai
mult decât privilegiat. Scrii-
turile lui au fost traduse – tot
pe cheltuiala poporului –
folosindu-se subterfugiul intro-
ducerii aberaţiilor sale într-un
program naţional al I.C.R., în
mai multe limbi, ca şi cheltu-
ielile cu care-şi promova ro-
manele pornografice. 

Declaraţia Man-de-
bilului Mitläufer despre
lansarea şi trompetarea
inepţiilor sale, care au înghiţit
sume considerabile din buzu-
narul cetăţeanului român este
edificatoare fiind consemnată
într-o ştire a Mediafax din 28
august 2007: „Voi face de fapt
un lung turneu de promovare
în toată Europa, la Viena,
Graz, Stuttgart, Berlin, Basel,
Frankfurt…”. Inacceptabil,
I.C.R., sub conducerea „doc-
torului„ fără doctorat a promo-
vat mai mult pornografiile
cărtăresciene decât opera lui
Eminescu, cadavrul din deba-
raua HoRoPa-iană.

Apariţia unor traduceri
a acestor mizerii fost finanţată
de I.C.R., instituţie aflată până
nu demult sub patronajul
Preşedinţiei României, cu un
buget de peste 12 milioane de
euro, finanţare care cuprinde
dreptul de traducător, dreptul
de autor, plata tirajului şi a
acţiunilor de promovare
(reclamă)![ ] “. Un bun motiv
pentru un audit sever.

Acum, arătând spre
pupilul său favorit, şeful statu-
lui poate reitera lejer vechiul
său slogan de pe vremea
când trebuia să se ocupe de
drumurile ţării: „Aici zac banii
dumneavoastră!”. Apropos, pe
foştii miniştrii de la cultură nu-
i întrebă nimeni?

În nedumerirea mea,
parafrazându-l pe
Lăpuşneanu, pun încă o între-
bare: de ce, oare, nimeni nu-i
spune nici lui „HoRoPa”, nici
Man-debilului: O să daţi
seama, domnilor! Şi tot eu
răspund: pentru că la noi se
poate orice. 

Timpul trece, leprele
rămân… nepedepsite!

●
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O țară, două „sisteme”…O țară, două „sisteme”…

Dumitru
Zburlea

CConceptul în sine nu e
nou… Dar putem spune că, în
România anului 2013, el este
cât se poate de prezent în
viața țării. Pe de-o parte avem
marea masă a poporului:
sărăcită, lipsită de perspective,
cu grijile și problemele traiului
zilnic, fără posibilitate de a ac-
cede în lumea celor căpătuiți.
Pe de altă parte, avem de-a
face cu cei care au reușit să
prindă trenul lipsei de griji:
politicieni, baroni locali și oa-
meni care s-au realizat prin
simplul fapt că au reușit să
pătrundă în „sistem”. Iar când
spunem sistem, nu ne referim
doar la instituțiile de stat, ci și
la cele private. În momentul de
față, sistemul celor căpătuiți,
este de tip buclă închisă: nimic
nu intră, nimic nu iese! Este un
sistem clientelar în care primul-
venit este primul-servit în
funcție de cât de mult
cotizează unde, cât și către
cine trebuie. Dar să vedem
care sunt resursele de care
dispun membrii acestor două
sisteme.

Cei săraci, majoritari,
au dreptul să nu spună nimic,
să plătească necondiționat
oricât și ori de câte ori li se im-
pune, să accepte orice din
partea angajatorilor
transformați în proporție de
peste 90 la sută în stăpâni, să
lucreze non-stop fără concedii,
pe salarii minime negarantate,
să mănânce prost, să se îm-
brace ieftin, să moară loviți pe
trecerile de pietoni fără
consecințe pentru făptași, să
accepte servicii medicale

scumpe și proaste, să suporte
mitocănia și lipsa de politețe a
funcționarilor publici, să fie
defavorizați în procese, să li se
refuze accesul în emisiuni tele-
vizate sau opinii critice în presa
scrisă, să fie sancționați sau
chiar bătuți de organele de
poliție în cazuri de conflict cu
persoanele înstărite care
încalcă legea, ori, pur și sim-
plu, să li se refuze total orice
informație cu privire la
destinația și cheltuirea sumelor
pe care ei le plătesc drept im-
pozite.

Ceilalți, din sistemul
„minoritar”, au la dispoziție or-
ganele statului: putere
legislativă, executivă și
judecătorească, presă scrisă,
audio și video, instituții de stat,
instituții private, instituții ban-
care, directori de resurse
umane, relații clientelare
bazate pe corupție, șantaj,
trafic de influență, nepotisme și
cumetrii, imunitate în fața legii,
dispreț și lipsă de respect față
de marea masă a populației,
resurse ale solului și subsolu-
lui, dar ceea ce este mai im-
portant, au arme. Pe care sunt
convins că nu s-ar sfii să le uti-
lizeze în momentul în care
marea masă s-ar deștepta și ar
încerca să-și impună controlul.
Și pentru cei care încă se mai
îndoiesc de faptul că puterea
pe asta se bazează, îi
sfătuiesc să arunce o privire
asupra organelor de ordine, la
orice manifestație publică a
maselor. Organele de
supraveghere sunt echipate cu
muniție de război. Nu cu
gloanțe de cauciuc, nu cu alte
mijloace de apărare a ordinii
publice, ci cu arme reale, cu
care pot să înăbușe în orice

moment mișcările sociale is-
cate din lipsa de suportabilitate
a atâtor nedreptăți. Pentru că
poporul nu mai este de mult
suveran. A ajuns să fie
tranșat precum vita și reparti-
zat în funcție de necesitățile
stăpânilor: tinerii între 18 și 25
de ani trebuie ținuți la fezandat,
pe banii părinților săraci și bol-
navi, până le vine rândul să
intre în mașina de produs bani
a statului-mafiot. Cei între 25 și
40 de ani, sunt numai buni de
pus în jug, să tragă pân-or
crăpa. Cei peste 40 de ani,
dacă au făcut cumva
imprudența să supere vreun
drăguțel de sifonar aflat în
grațiile patronilor, n-au decât
două alternative: ori să-și pună
viața într-un cui legați de
cravată, ori să trăiască din mila
copiilor, pentru că alt loc de
muncă nu mai apucă, în veci. 

Cât despre pensionari,
ce să mai zicem, cei care au
reușit să se aleagă cu o pensie
bunicică din salariile avute la
stat pe vremea împușcatului,
sunt spălați pe creier de cei de
la putere și folosiți ca masă de
manevră la electorale,
promițându-li-se mult așteptata
curățare a țării de elemente
dușmănoase și scoatere a țării
din sărăcia în care au împins-o
cei ce nu au stat în rând cu
forțele sociale eliberatoare.
Restul pensionarilor, mai puțin
norocoși, scoși la pensie după
marea revoltă de mucava a
unui regizor de duzină, se sting
încet și rapid, precum o
lumânare din parafină fină.

Și în tot acest tablou
sumbru, mai putem introduce
și elementele care fac eforturi
disperate pentru a menține
Statul de Drept în România și

românii ca națiune, respectiv
organismele democratice de
justiție și control ale societății
civile, născute din necesitatea
de a duce mai departe numele
acestei țări în lume în sens
pozitiv, organisme care apără
libertatea, egalitatea, carac-
terul unitar și indivizibil al țării,
neatârnarea față de nicio put-
ere și apartenența la spațiul
civilizat al Uniunii Europene.

Recentul raport pe
MCV al Uniunii Europene a rel-
evat încă o dată, dacă mai era
cazul, îngustimea viziunii cla-
sei politice asupra modului în
care trebuie condusă țara.
Toate aceste organisme și
instituții de care vorbeam mai
devreme, reprezintă un
ghimpe în coasta celor aflați la
putere, deoarece le limitează
aria de acțiune în ceea ce
privește jefuirea bogățiilor nat-
urale, dezvoltarea educației
maselor (care trebuie în
accepțiunea lor să fie de nivel
scăzut și să se bazeze pe
obediență), răspunderea în
fața legii pentru abuzuri și
incompatibilități cu funcțiile
publice, într-un cuvânt, aceste
organiesme și instituții se inter-
pun în calea acestui haos or-
ganizat care îi ține pe ei
departe de ochii și judecata
prostimii. Cum poți critica o
instituție care are drept scop
sesizarea unor grave abateri
ale sistemului juridic spre ex-
emplu, câtă vreme acest sis-
tem juridic a cărui menire este
de a apăra legea, o încalcă ori
de câte ori această acțiune se
finalizează cu mii, sute de mii,
sau milioane de euro în con-
turile personale? Cum poți crit-
ica o instituție care sesizează
jaful practicat de cei de la put-

ere prin fraudarea sumelor
atrase la buget, ori prin diverse
proiecte din bani europeni care
nu se concretizează, atrăgând
după sine penalizări și
sancțiuni din partea celor ce
dau banii? Și toate aceste
sancțiuni și penalizări nu sunt
suportate de inițiatorii
proiectelor, ci de noi toți,
cetățenii acestei țări bogate,
adusă în sapă de lemn de un
sistem ticăloșit. Sau cum poți
critica o instituție care-ți spune
că ai saloane de spital cu
așternuturi murdare, insalubre,
cu personal mediocru și hul-
pav, în totală contradicție cu
ideea de sănătate, cu instru-
mentar rămas din Evul Mediu
și materiale sanitare inexis-
tente, ori furate de personalul
angajat, atâta vreme cât în sis-
temul sanitar se duc din partea
populației sume de zeci de mil-
iarde de euro anual? Ca să nu
mai amintim că se fură mân-
carea de la gura bolnavilor, a
copiilor din creșe și grădinițe, a
bătrânilor din aziluri și a copi-
ilor din orfelinate și centre so-
ciale!

Dar domnilor aflați la
putere, da, sunt elemente
dușmănoase care scot în
evidență ceeea ce
dumneavoastră vreți să
ascundeți sub covor! Și pentru
asta sunteți în stare să
sacrificați nu numai țara și pe
cetățenii săi, ci și viitorul copi-
ilor noștri. Și nu mă refer numai
la ai noștri, pentru că și copiii
voștri vor trăi în aceeași țară
strâmbă pe care vreți să o
clădiți!

●

„Plutangii”„Plutangii”

Corneliu
Florea

DDA, sunt roman şi
citesc presă româneasca de
mai mult de o jumătate de
secol. De peste treizeci de ani
o citesc din Canada, a cărei
cetăţean sunt, fără să-mi fii
trecut  vreodată prin minte să
renunţ la cetăţenia română. În
ultimii douăzeci de ani scrutez
în permanenţă, cu multă luare
aminte, presa de acum, a celei
de-a TREIA REPUBLICA.
Dacă, în PRIMA  REPUBLICĂ
– cea zisă populară – impusă
de cizmele cotropitorilor si tan-
curile cu marxişti-inchizitori,
ziariştilor li se băga căluşul în
gură şi cu mâinile trebuiau să
scrie ceea ce li se dicta de
către propaganda sovietică,
dacă, în cea de-a  DOUA
REPUBBLICĂ  - cea socialista
a lui Ceauşescu – presa fre-
dona numai realizările
construcţiei socialiste şi cultul
conducătorului,  după  decem-
brie 1989, în cea de-a TREIA
REPUBLICĂ - cea zisă liberă,
democrată, europeană -
speram ca adevărul, recuper-
area ideilor interzise, emanci-
parea şi progresul să domine
în presa pentru  însănătoşirea
societăţii româneşti ! Iluzii de
român ce îşi iubeşte şi

respectă patria din adânci
sentimente.

Trebuie să fac o
paranteză de susţinerea
temei. Ideea şi împlinirea
naţionalităţii noi, românii, am
câştigat-o târziu în Europa,
când deja multe ţării europene
erau stabilizate definitiv în
parametri naţionali, dintre care
unele din ele ne-au pus  nouă,
secole de-a rândul, piedeci
de-a  fi  o naţionalitate 
unită conform conceptelor
internaţionale,  valabile tuturor
naţiunilor europene, mai puţin
Daciei, de la Burebista şi De-
cebal, aşezată în calea tuturor
năvălirilor de la barbari la im-
periali.  

După Decembrie
1989, cu dolarii lui Soros, s-a
lansat din nou un atac îm-
potriva Naţiunii Românei:
România nu-i în Europa ,
Ruşinea de-a fi român, M-am
săturat de România şi Ubi
bene ibi patria !!  Pentru o
mână de arginţi, mulţi con-
deieri bucureşteni şi provin-
ciali au bătut moneda
dezinformării şi manipulării
până ce au reuşit sa realizeze
umilirea şi depersonalizarea
urmărită şi confuzia generală,
în special în mintea tinerei
generaţii. După 1990, elevi şi
studenţi au fost puşi să înveţe
tragedia holocaustului  înain-

tea de a învăţa tragedia
poporului român sub tirania
comunistă. Cât priveşte istoria
naţiunii noastre, a fost
deformată mai rău decât pe
vremea lui Roller. Cei ce au
rămas în credinţa poporului şi
a naţiunii române, cei ce au
vrut să păstreze şi să
mărească zestrea naţională
au fost  etichetaţi  naţionalişti
comunişti-ceauşişti,  puşi la
zid şi ciuruiţi, rămânându-le
imprimat pe retină, chipurile
anti-românilor străini şi a noilor
lor mercenari care, până în
1989, scriau râuri de ode
conducătorului Ceauşescu.
Datorită acestei politici anti-
româneşti, de peste două
decenii, imaginea lui Nicolae
Ceauşescu se schimbă rapid
şi din cizmar cum a fost, cu
educaţie istorică după ureche,
este un mare naţionalist
român pe care în viitor,  is-
toricii obiectivi şi curajoşi, îl vor
pune în Panteonul Naţiunii
Române. Fiecare naţiune are
un asemenea panteon,
mergeţi la Paris, Londra,
Washinton  şi le veţi vedea. În
toate ţările libere şi emanci-
pate se respectă eroii şi
faptele pro naţionale. Nu la
noi.

Urmăresc prin Inter-
net câteva cotidiane din
capitală şi provincie, scrise de

jurnalişti profesionişti ce
vântură pe sub nasul cititorilor
palmaresul lor de cunoştinţe şi
cât fabulos e occidentul.
Urmăresc şi unele publicaţiile
româneşti din străinătate şi
am ajuns la nişte concluzii.

Am constatat mai
multe categorii de  jurnalişti
români. O mare majoritate îşi
câştigă pâinea ca lefegii, ce mi
se spune aia scriu, nu e el
stăpânul meu de la care
mănânc pâine io şi nouă su-
flete ? Azi nu mai sunt nouă
suflete, doar Gipanu şi Gi-
panezele de Facebook  costă
şi mănâncă benzină cât noua
Dacii.  Există şi categoria
numită free lance, majoritatea
în variantă specifică malului
dâmboviţean, someşean,
mureşean, oltean şi cea mai
rămas: domnu’ te fac mare la
ziar dacă plăteşti bine şi pe
şest ! Ce vrei aia scriu de
mata, aia scriu, da costă că
trebuie să ung şi eu uşi mari.
Scrie o poezie şi te fac mare
cât Nichita Stănescu ! Te fac şi
doctor dacă îţi scriu lucrarea
de diplomă, prim ministru
ajungi !  Copoii presei, cu nas
de escroci,adulmeca zi şi
noapte prin toate cotloanele:
Domnu’ uite aici dovezile,
negru pe alb, daca le dau la
ziar îmi dau atâta pe ele, ca să
nu le dau la ziar dai triplu, şi-s

de cuvânt. Alo, doamnă, am
nişte poze gigea, cu mata în
patu de la altă adresă, nu cea
conjugală, dacă dau şi clişeul
costă mai mult.

Plutangiii  sunt cei mai
penibili dintre  ziarişti, şi cei
mai mulţi, de fapt ei nici nu
sunt ziarişti doar  nişte scârţa-
scârţa pe hârtie  fără cultură,
caracter şi curaj. Ei doar scriu,
cum scriu şi elevii de şcoli ele-
mentare, compuneri cu
floricele de prelungirea som-
nului  impasibililor  la realitatea
românească. Plutangiii stau
pe plută inertă, să nu facă val-
uri, să nu stropească pe ni-
meni, ei nu pescuiesc de frică
să nu prindă peştişorul de aur,
nu înoată să nu obosească,
nu se scufundă după perle,
după adevăr. Totul trebuie să
fie roz european  şi este sin-
gura lor grijă!!

Da, sunt şi ziarişti
români adevăraţi, pe mici bar-
icade, pe care nu le e frică să
înalţe tricolorul deşi sunt
asaltaţi furibund din toate
părţile, dar ei au un crez româ-
nesc, o dăruinţă dacă noi nu
ne ridicam prin noi înşine
pierim,  fiindcă nimeni din
lume nu o va face în locul nos-
tru.

●



4 Tichia de politician

Unirea este un imperativ! Unirea este un imperativ! 

Valentina
Găluscă

- interviu cu patriotul
unionist Ilie Bratu -

- De când aţi început să
militaţi pentru drepturile noas-
tre legitime?
– De cînd am conştientizat că
noi, moldovenii din stînga Pru-
tului, suntem ROMÂNI, parte
componentă a Poporului
Român, şi că teritoriile dintre
Prut şi Nistru sunt teritorii
naţionale româneşti, rupte cu
tancurile de la trupul
României de ocupanţii sovi-
etici în 1940! Era prin 1969,
tocmai venisem în Chişinău,
după vreo doi ani de muncă în
satul meu natal după ab-
solvirea tehnicumului din
Soroca. Locuiam într-un
cămin al uzinei unde lucram...
Aici am avut norocul să întîl-
nesc nişte adevăraţi patrioţi,
printre care şi fratele mai
mare al lui Nicolae Costin,
Vasile, care mi-au şi deschis
ochii... Curios din fire şi dornic
de a afla adevărul, am început
să studiez.. Pentru început
am studiat operele cronicarilor
noştri: Grigore Ureche, Miron
Costin, Ion Neculce, Dimitrie
Cantemir, mai apoi am trecut
la operele clasicilor: Vasile
Alecsandri, Alecu Russo,
Bogdan Petriceicu Haşdeu,
Mihail Kogălniceanu şi mulţi
alţii... 

Apoi, am început să
fac rost de cărţi de istorie a
Românilor, lucrări interzise pe
atunci ale diferitor autori
români, printre care şi opera
lui Nicolae Iorga, Ştefan
Ciobanu şi mulţi alţii, am stu-
diat şi operele unor autori ruşi
cu privire la Basarabia şi
populaţia acesteia şi tot aşa...,
am acumulat suficiente
cunoştinţe în materie de Isto-
rie Naţională... Mare mi-a fost
mirarea cînd am aflat că
prima carte tipărită la Iaşi în
1643, cunoscută nouă cu de-
numirea ,,Cazania lui Var-
laam”, de fapt se chema
,,Carte românească de
învăţătură...”, în prefaţa
căreia, scrisă de domnitorul
Vasile Lupu, se menţiona că
această carte era destinată
întregii seminţenii româneşti,
atît celor din Moldova, cît şi
celor din Ţeara Românească
şi din Ţeara Ardealului...  Stu-
dent fiind la Institutul Po-
litehnic din Chişinău (acum 
se numeşte Universitatea
Tehnică), eram impuşi să
studiem şi să conspectăm op-
erele Lui Marx, Enghels şi
Lenin... Pe mine mă interesau
îndeosebi lucrările acestora
cu privire la Basarabia şi în
problema naţională... 

Astfel am descoperit
că toţi clasicii marxism-lenin-
ismului menţionau că Basara-
bia este populată de
ROMÂNI, care au fraţi de
sînge dincolo de frontierele
imperiului rus şi care se
bucură de cu mult mai multe
libertăţi... 

Evident, toate aceste
,,descoperiri” le răspîndeam
pe unde apucam...  După ab-
solvire, lucrînd ca mecanic-
şef la uzina de pompe
submersibile din Chişinău, am
continuat să studiez şi să
propag pe toate căile adevărul
istoric despre noi...  

Cineva îmi aducea
cărți, paginile cele mai suges-
tive le fotografiam. Făceam
împreună cu Nicolae Negru în
fiecare seară sute de fo-
tografii, din banii noştri,  pe
care le distribuiam printre
studenți. Era prin anii 1977-
1978... Stăteam nopţi întregi
închişi în cameră şi făceam
fotografii... Atunci nu era
xerox ca să poţi uşor să le
multiplici...
– Pagini din ce fel de cărţi?
– Din diferite, în special din
cele despre Istoria noastră,
dar mai ales, din Opera
Politică a lui Mihai Eminescu
cu referire la Basarabia şi po-
litica expansionistă a Rusiei,
de care făcusem rost în formă
de peliculă fotografică... Cît
fac numai constatările lui
Mihai Eminescu: “Românii nu
sunt nicăieri colonişti, venetici,
oamenii nimănui ci, pretutin-
denea unde locuiesc, sunt au-
tohtoni, populaţie mai veche
decât toţi conlocuitorii lor”.
- Acum înţeleg de unde aveţi
acest duh patriotic foarte put-
ernic. Acesta este duhul unui
adevărat român. Anume acest
spirit v-a dat putere,
discernământ şi curaj. Şi este
de remarcat că acest spirit pa-
triotic a venit la Dvs prin
scrierile lui Eminescu. Iar cine
are acest Duh nu mai este un
fricos!
-Eu cred că Românul a avut
întotdeauna de-a lungul isto-
riei acest spirit, care ne-a unit
şi ne-a întărit... Să vedeţi ce
frumos îl caracterizează Emi-
nescu pe Român: ,,om, a
cărui trăsătură distinctivă e
adevărul: inteligent, fără vicle-
nie…, fără făţărnicie, bun, fără
slăbiciune, n-are o cocoaşă
intelectuală sau fizică ce
caută a o ascunde, nu are
apucăturile omului slab; ii
lipseşte acel iz de slăbiciune
care precumpăneşte în
fenomenele vieţii noastre pu-
blice…”.
– Da! Dar cel care nu are
aceste trăsături nici nu poate
să se considere un român
adevărat. Eminescu despre
cei decăzuţi care nu meritau
numele de Român, zicea:
”Toate figurile acelea fățarnice
şi rele, viclene, fără
inteligență, toate acelea care
ascund o duplicitate în expre-
sie, ceva hibrid, nu încap în
cadrul noțiunii (de) ROMÂN”.
– Studenții, care intrau în pos-
esia seturilor de fotografii cu
întreaga Operă Politică a lui
Mihai Eminescu, la citirea
acestora aveau o revelaţie,
mulţi dintre ei au devenit
unionişti convinşi şi au con-
tribuit la propagarea
adevărului despre noi...

Să vă povestesc un
caz... Eram în 1977, în prea-

jma zilei de 24 august...
Autorităţile comuniste plasase
de o parte şi de alta a Arcului
de Triumf nişte plancarde
mari, lungi de vreo 15 m, pe
care era scris: ,,A 33-a aniver-
sare de la eliberarea Moldovei
de sub jugul fasciştilor ger-
mano-români”... N-am putut
să rabd această tîmpenie, aşa
că m-am dus noaptea cu
răposatul Gheorghe David (un
mare patriot!) şi i-am dat foc! 

… A doua zi am trecut
pe acolo cu troleibuzul şi am
văzut că şi cealaltă plancardă
(în l. rusă) a fost scoasă. M-
am bucurat enorm, înţelegând
că, totuşi, se poate de înfrun-
tat aceşti ocupanţi... Mă
îmbolnăvisem de-a binelea de
acea boală care se numeşte
patriotism, iubire de Ţară şi
Neam, naţionalism, în sensul
frumos al cuvîntului...  

Astfel, în acelaşi an
(eram doctorand deja...), am
avut îndrăzneala să expediez
pe adresa Prezidiului Sovietu-
lui Suprem al RSSM nişte
propuneri la proiectul noii
constituţii, care fusese publi-
cat anume cu scopul de a fi
dezbatut de intreaga soci-
etate... Propuneam ca limba
de stat în RSSM să fie
declarată Limba Română, ca
frontiera dintre RSSM şi
Ucraina să fie modificată ast-
fel ca primei să-i revină sudul
Basarabiei şi nordul Bu-
covinei, le spuneam răspicat
că noi suntem români şi că nu
există ,,popor moldovenesc”
şi ,,limbă moldovenească” şi
că noi, românii din teritoriile
ocupate, eram supuşi 
unui proces diabolic de
deznaţionalizare şi rusifi-
care...
- Aţi avut mare curaj. Despre
toate acestea şi acum este di-
ficil să vorbeşti la Chişinău.
Ce a urmat?
- Am fost chemat la KGB, m-
au interogat trei zile înşir... Mă
întrebau: ”Cine ţi-a spus că
eşti român? Cine ţi-a spus că
această limbă este română?
Le răspundeam cu citate din
cronicarii şi clasicii noştri, dar
mai ales cu citate din clasicii
marxism-leninismului care
erau pentru ei ca o icoană...
Mă interoga un oarecare Liviu
Groppa (cu doi de ,,p”)... Nu
cunoştea prea multe din
opera acestora şi nu credea
că Lenin ar fi spus că noi sun-
tem români şi îmi cerea să-i
arăt de unde am luat citatul.
Când i-am dat să citească din
lucrarea ,,Notiţe critice asupra
problemei naţionale” unde
Lenin spune că ,,…în Basara-
bia locuiesc români care au
fraţi de singe dincolo de fron-
tierele imperiului rus şi care se
bucură de cu mult mai multe
libertăţi” a rămas fără grai, a
citit şi recitit acel pasaj de mai
multe ori, se schimbase la
faţă, îi curgeau borboane de
sudoare… Neavînd ce să-mi
spună, după vreo 10 min de
tăcere mormîntală, a împins
cartea la o parte şi mi-a zis:
,,Măi, Ilie, măi, a fost şi Lenin
om, a putut să greşească şi

el…”, la care i-am zis că nu i-
ar strica să mai pună mina pe
carte… Imediat, din camera
vecină (presupun că de acolo
eram ascultaţi şi înregistrau
tot ce vorbeam) brusc au venit
doi KGB-işti cu feţele roşii de
indignare, unul dintre ei 
s-a recomandat Chiorăscu,
celălalt (nu i-am reţinut nu-
mele) zicea că-i procuror...
Unul din ei îmi zise: ticălosul
ăsta studiază, pe ăsta cu
mîinile goale nu-l poţi lua, el
trebuie, pur şi simplu, lichi-
dat!...
– Nemernicii!... Doamne, dar
ce memorie aveţi!… Mai ţineţi
minte operele acestui criminal
extremist? (…) Dar, să ştiţi, şi
eu am conspectat aproape
toate lucrările lui Lenin căci,
altfel, nu aş fi putut absolvi
Universitatea… Ce timpuri au
fost… O, tempora, o, more
(lat.). Şi ce a urmat?
- Ca să fie mai convingători,
tot îmi băgau sub nas codul
penal ca să ştiu ce mă
aşteaptă pentru naţionalism şi
antisovietism... Şi-mi mai
ziceu ,,prieteneşte”: ,,Tu cu
cine te pui, nu-ţi dai seama că
noi te putem lichida cît ai clipi
din ochi?”.  Am fost obligat să
le scriu că mă oblig să nu mai
vorbesc cu nimeni la acest
subiect, că nu voi mai
propaga convingerile mele...
Dar am încheiat, totuşi, cu
fraza: ,,Dar nimeni n-o să mă
convingă că noi nu suntem
români şi că nu vorbim
româneşte...”  Imediat după
asta m-au exmatriculat din
doctorantură şi mă urmăreau
la orice pas... Deşi revenisem
la locul anterior de muncă,
simţeam presiunea, nu numai
din partea lor, dar şi din parte
conducerii uzinei care fusese
informată despre isprăvile
mele... 

Nemaiputînd suporta,
am vost nevoit să mă con-
cediez... După care nu mă
mai angaja nimeni, în toate
secţiile de cadre lucrau KGB-
işti... Am fost nevoit să mă an-
gajez ca muncitor, dar nici aşa
nu-mi dădeau pace... Era în
anul 1984, tocmai mă anga-
jasem ca muncitor la uzina de
beton armat, cînd m-au
chemat să trec comisia
medicală la comisariatul mili-
tar, deşi trecusem de 35 de
ani şi nici nu eram apt pentru
serviciul militar... Cînd am
ajuns şi la psihiatru (o
rusoaică), aceasta mi-a zis că
urmează să mă internez în
spitalul de psihiatrie pentru
observaţii... M-au internat într-
o secţie prealabilă pentru a-mi
stabili diagnosticul ca, ulterior,
să fiu transferat în secţia
,,corespunzătoare”... Deşi
,,medicul” (o evreică) nu mă
întreba nimic, simţeam că mi
se pregăteşte ceva... 

Am avut intuiţia să mă
strecor în cabinetul acesteia
cînd lipsea şi am citit ce scria
în fişa medicală: că am dureri
de cap, insomnii, obsesii, nu
mă orientez în timp şi spaţiu...
Era clar: vroiau să mă
nimicească cu astfel de

metode... Mi-am luat inima-n
dinţi şi am discutat cu dna
medic. I-am reproşat că nimic
nu-i adevărat din cele scrise
despre mine şi i-am zis că nu
mă jelui pe nimic şi că sunt
perfect sănătos în plan psi-
hic... La care ea mi-a răspuns:
,,credeam că tu asta vrei, ca
să scapi de armată...” I-am zis
că nu şi am rugat-o să rupă
foaia aia şi să scrie adevărul...

Aşa a şi făcut, în
scimbul a cîteva cărţi care nu
se prea găseau pe atunci...
– Deci, medicii colaborau cu
KGB-ul…
- Da!
– De fapt in anii ”60-70”,  în 
perioada hrusciovistă,
poststalinistă era un pic de lib-
ertate. Politica sovietică de
atunci era orientată deja 
spre reeducarea celor
inconvenienţi. Se recurgea la
”spălarea creierilor”. Iată de
ce vă întreba acela mereu de
unde ştiţi că sunteţi român. Ca
să afle sursele şi să le
lichideze, ca să nu aibă şi alţii
acces la adevărul nostru is-
toric. Pe timpul lui Stalin nu aţi
fi scăpat... Un unchi de- al
meu pentru un fleac a fost dus
în Siberia. S-a întors abia
peste vreo 20 de ani, fără
unghii la picioare, căci
degerase de frig. Dar mulţi
alţii nu s-au mai întors...
– Adevărat. Oricum, generaţia
mea tot a avut mult de sufe-
rit, fiind persecutaţi şi
marginalizaţi toată viaţa.
După ce am fost exmatriculat
din doctorantură nu mă an-
gaja nimeni, agenţii KGB-ului
informau contra mea peste
tot, folosindu-se de cadrele de
conducere de la întreprinderi.
– Adevărat. Atunci nu numai
medicii dar şi persoanele de
la conducerea întreprinderilor
colaborau cu securitatea, alt-
fel nu ajungeau în acele pos-
turi. Aţi fost vreodată membru
al PCUS?
– Nu! Doamne fereşte!
– V-a ferit Dumnezeu. La timp
aţi înţeles adevărul… Aşa că
mulţumiţi celor care vă
dădeau acele pagini să citiţi şi
…lui Eminescu!  După ce aţi
absolvit Institutul, KGB-ul în-
cepuse să-i persecute foarte
aprig pe românii de la
politehnică. S-au găsit docu-
mente de arhivă, s-au scris ar-
ticole în mass media. Totuşi,
acea perioadă de rezistenţă
naţională nu a trecut în van.
Anume acea generaţie a
pregătit trezirea conştiinţei
româneşti la Chişinău, fiind o
perioadă premergătoare Marii
Adunări Naţionale de la 27
august 1989. Deci, lupta şi
sacrificiul acelei generaţii de
tineri nu a fost zadarnică, nu a
fost în van.
– Bineînțeles, şi mă mîndresc
cu asta!  Deşi am fost 
în permanenţă urmăriți,
marginalizaţi, discriminaţi şi
persecutaţi... Dar, slavă Dom-
nului, am rezistat !

(va urma)

●



Ghimpele Națiunii

„Ghiţă de la presă”„Ghiţă de la presă”

Cezar 
A. Mihalache

„DDeconspirarea” lui
Ghiţă, ofiţerul de (sub) presă
de la poarta serviciilor, ar fi tre-
buit să zguduie întreaga soci-
etate. Pentru că, defectările
informative venite dinspre
Sorin Roşca Stănescu
reprezentau un cap de sfoară
pentru şansa de a atârna pub-
lic uniformele strecurate în
restul de media care mai
vieţueşte azi pe unde apucă.
În mediul online, prin ultimele
file de presă scrisă, dar, mai
ales, în audio-vizual.

Dezvăluirile „SRS”-
ului ar fi fost, de altfel, remar-
cabile, demne de un pulitzer
românesc, dacă ele ar fi fost
făcute cu mulţi ani în urmă, din
postura de jurnalist a defec-
torului de azi. Dar, răsuflate
abia acum, când gazetarul s-a
pus la adăpost sub acoperişul
parlamentului, ele nu mai pro-
duc prea multe valuri. Poate şi
pentru faptul că, nemaifiind
atâtea gazete pe tarabă, nici
nu prea mai are cine să
rasfoiască public dosarul

„Ghiţă de la presă”.
Pe de altă parte,

acuzațiile făcute de SRS abia
după ce şi-a tras peste
manşetele de gazetar, oricum
cam pătate de anii de rostuială
pe la zidăria scandalurilor de
presă, fracul de senator (a)lib-
eral, au şi ele o explicaţie cât
de cât raţională. Pentru că, în-
totdeauna, indiferent de
regimurile politice sub care au
prestat, ziariştii şi-ar fi dorit ca
articolele lor, de atitudine sau
pamfletare, să aibă măcar un
sfert din acoperirea dată de
lipsa de răspundere aşa-
ziselor declaraţii politice ale
parlamentarilor. Iar faptul că în
acest an, mai mult ca oricând,
zeci de jurnalişti s-au zbătut
să intre în parlament, într-o
„participare” ce a depăşit
suma tuturor celor ce au exer-
sat asemenea experimente
„politice” în ultimii 20 de ani,
are mai puţină legătură cu pre-
cara situaţie a jurnalistului de
azi, şi justificata asigurare de
către fiecare gazetar a unui
confort financiar pentru ziua
de mâine (pentru că mii de
jurnalişti nu îşi mai pot asigura
nici măcar subzistenţa în
presa de astăzi), ci se leagă,
mult mai puţin subtil, de de-

schiderea unui nou sezon de
schimburi la rafală între „ser-
vicii”. De altfel, în parlament
au intrat doar jurnaliştii şi oa-
menii de media care aveau cel
puţin un nivel mediu de
bunăstare în urma
„prestaţiilor” în mass-media,
schimbarea „statului” doar
dintr-o presupusă tentaţie de
a-şi asigura mult mai comod
resursele financiare neavând
o acoperire credibilă.

De aceea, doar dacă
numărăm şi estimăm calitatea
oamenilor de presă intraţi în
parlament ar trebui să ne
pregătim de o adevărată
lustraţie între servicii. Putem
anticipa defectări răsunătoare,
poate chiar un subtil schimb
de ofiţeri sub acoperire, din
rândul celor expiraţi ca rol nu
doar în presă, ci şi în sec-
toarele mult mai consistente
ale societăţii româneşti.

Prima piatră a arun-
cat-o, întâmplător poate, Sorin
Roșca Stănescu. Şi, chiar
dacă nu a fost un gest prea
etic (căci, dacă ar fi fost
bărbat, ar fi produs astfel de
dezvăluiri de la nivelul
colegilor de breaslă, muritori
de rând într-ale imunităţilor de
tot soiul), toate deconspirările

făcute de acesta au partea lor
interesantă.

Întrebarea este: cine
pe cine a şantajat, totuşi?
Cine a aruncat primul piatra
informativă şi cine a reacţionat
pentru a se apăra şi a apăra
restul „ofiţerilor” sub
acoperire? Pentru că nu
putem desprinde ieşirea la
turnătorie a SRS-ului de re-
centele declaraţii publice
făcute „agenta” de integritate
ANI. Care a descoperit iţe în-
curcate prin declaraţia de
avere a fostului jurnalist, pre-
supunând că, aidoma oricărui
politician, acesta şi-a „mascat”
o parte a averii pe numele
apropiaţilor.

Aşadar, ori SRS a
ieşit la desfăcut „conserve” de
sebastieni pentru a astupa
gura AN(e)I cu o tocătură
informativă care ar putea da
peste cap viitoarele rapoarte
de ţară la secţiunea „moguli
de presă”, fie ANI a scuturat
rufele integrităţii pentru a pro-
duce avertismente ca SRS să
nu mai defecteze şi alţi ofiţeri
acoperiţi… Iar lucrurile sunt
complicate din orice parte am
analiza… Pentru că, așa cum
nici prestaţiile SRS-ului nu
sunt prea credibile, deşi mai

stilat în tocmirea dosarelor de
presă, şi el tot un „DD”
rămâne (doar că dosarele sale
de presă nu s-au limitat la
mizilicuri pentru a închide gura
unor primari), nici acoperirea
lui Ghiţă nu pare a fi
întămplătoare vestiarului de la
„servcii”. Fie şi doar dacă ne
gândim la felul în care acesta
şi-a înfiinţat televiziunea,
căpătând o licenţă locală
prăfuită care îl aştepta doar pe
el, licenţă transformată din
„locală” în „naţională” suspect
de repede de către CNA.
Dacă mai intrăm şi în detaliile
redenumirii din „Răileanu TV”
în „Realitatea TV” doar printr-o
iscălitura, tot la CNA, atunci
semnele de întrebare chiar se
revarsă ca un colac de salvare
pentru o altfel de „realitate” (cu
tot cu jurnaliştii ei!).

Că, vorba aceea, şi
serviciile au „adevărurile” şi
„realităţile” lor, nu?! Iar
răfuielile dintre diversele „în-
treprinderi” dunărene nu sunt
întotdeauna doar schimburi de
replici între servicii, prin ofiţerii
tot mai neacoperiţi, ci şi între
generaţii.

●
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Ilie
Șandru

SS-a ajuns la situaţia
ridicolă ca toţi neisprăviţii să-şi
dea cu părerea despre ceea ce
se întâmplă azi în aşa-zisul
,,ţinut secuiesc”, fără ca măcar
să fi călcat vreodată pe aici, să
afle adevărul pe care să-l prez-
inte apoi opiniei publice, aşa
cum cer regulile elementare
ale profesiei de gazetar. Dar de
ce oare ne-am mai mira de
asemenea ,,gazetari” câtă
vreme presa actuală din
România, cu puţine excepţii, a
devenit o presă de dezinfor-
mare, nu de informare corectă
a opiniei publice. Iar asta se
întâmplă pentru că au pătruns
în acest sector, ca de altfel în
multe altele ale societăţii
româneşti contemporane, o
adunătură de oameni fără nici
un căpătâi, cum se spune,
lipsiţi de bunul simţi şi de cele
mai elementare trăsături
morale.

Între aceştia şi Dan
Tăpălagă, pretins gazetar, dar
pentru care nu pot avea nici
măcar un minim de respect,
după cum nu am avut
niciodată în viaţa mea pentru
cei ce mint. Cu atât mai mult
pentru cei care folosesc minci-
una spre a dezinforma. Fiindcă
minciuna este cu atât mai
odioasă – după cum spune
Kant – cu cât de pe urma ei are
cineva de profitat. Iar de pe
urma minciunilor vehiculate de
Dan Tapalagă au mulţi de prof-
itat şi chiar profită.

Motiv pentru care l-aş
întreba pe Dan Tapalagă – cu
toate că mi-e lehamite de a
intra în dialog cu unul care îşi
trage numele de la ceva ce
înseamnă grosolan şi deci, ca
atare, aşa îi este şi obrazul şi

comportarea! – să-mi
răspundă la o singură între-
bare, anume: de unde are
informaţia că ,,arborarea
drapelului secuiesc alături de
cel românesc este perfect
legală”? Aşa afirmă dumnealui,
,,gazetarul”, aducând ca argu-
ment altă minciună: ,,Acest
lucru a fost deja  stabilit de mai
multe intanţe din România”!!!

Aş vrea să-mi exem-
plifice măcar cu un singur ex-
emplu, cu o singură instanţă
din România care a dat o
hotărâre prin care ,,arborarea
drapelului secuiesc alături de
cel românesc este perfect
legală”. Nu are cum s-o facă,
fiindcă aşa ceva nu s-a întâm-
plat. În schimb, în numele în-
tregii colectivităţi româneşti din
judeţul Harghita, aşa puţină,
câtă a mai rămas, în urma
politicii dure de ,,românizare a
secuilor”!, eu îi voi spune lui
Dan Tapalagă că există
hotărârâri judecătoreşti irevo-
cabile prin care acest drapel
este declarat ilegal.

Astfel, în data de 26
noiembrie 2009, în şedinţa
Consiliului Judeţean Harghita,
dominat de şovinismul şi
iredentismul maghiar, în frunte
cu preşedintele acestuia, Bor-
boly Csaba, s-a adoptat
Hotărârea nr.269, prin care
drapelul ,,ţinutului secuiesc”-
unitate teritorial-administrativă
ilegală şi neconstituţională,
inventată de extremismul
maghiar – să devină şi drapel
al judeţului Harghita. Obiecţiile
făcute de cei doi consilieri
români, referitoare la ignoarea
totală şi cu rea credinţă a ele-
mentului românesc din judeţ,
nici n-a fost băgată în seamă.
Şi astfel drapelul aşa-zisului
,,ţinut secuiesc” a devenit şi
drapelul oficial al judeţului
Harghita.

Hotărârea respectivă
a fost atacată în instanţă, la Tri-
bunalul Judeţean Harghita. Nu
ne-am făcut nicio iluzie că vom
câştiga, fiindcă şi acolo ,,au-
tonomia ţinutului secuiesc” se
află la mare cinste. S-a ajuns
deci în recurs la Curtea de
Apel din Târgu-Mureş, Secţia a
II-a Civilă şi de Cntencios Ad-
ministrativ şi Fiscal. Aceasta,
prin DECIZIA nr.2690/R, dată
în şedinţa publică din data de
26 septembrie 2012,
,,anulează Hotărârea Consiliu-
lui Judeţean Harghita nr.269
din 26.11.2009.IREVOCABIL”.

Ai auzit individule,
Tăpălagă? Ştii ce înseamnă o
,,DECIZIE IREVOCABILĂ” a
unei Curţi de Apel? Probabil că
da. Nu cred însă să fi auzit ca
cineva să refuze a se con-
forma unei astfel de decizii în
România, aşa cum face Bor-
boly Csaba şi ceilalţi ciraci ai
lui? Şi, mai ales, acel cineva să
suporte consecinţele unui
asemenea act! Înseamnă că
ţara asta a devenit chiar un sat
fără câini şi ticăloşii se plimbă
fără băţ, convinşi că nu vor păţi
nimic! Însă stau şi mă întreb
pentru ce adresez astel de
întrebări unui individ care are
grave lacune în a discerne
nişte chestiuni elementare,
privitoare la unele insemne
simbolice, între care şi
drapelul. Numai un ins care ori
nu pricepe nimic din toate
acestea, ori aşa vrea să le
priceapă, pentru a arunca praf
în ochii proştilor, poate face o
,,paralelă” îndre drapelul unui
club sportiv, fie el şi de fotbal,
şi drapelul aşa-zisului ,,ţinut
secuiesc”, cu insemne simbol-
ice şi etnice, care militează
pentru legalizarea unui ţinut
etnic, scos de sub autoritatea
statului român. A auzit cumva
Dan Tapalagă de hotărârire

luate de ,,Marea Adunare
Naţională Secuiască” de la
Ditrău(Harghita) din 18 iunie
2006? Nu, sunt convins, motiv
pentru care i le voi arăta:

Dreptul la autodeter-
minare a Poporului Secuiesc
(,,popor secuiesc”, format din
vreo 150 de indivizi, câţi s-au
declarat secui la ultimul
recensământ, n.n.); Dreptul la
autoguvrnare a Ţinutului Se-
cuiesc; Instituţii proprii 
de învăţământ, cultură,
administraţie publică. Corpuri
legislative şi judecătoreşti;
Preşedintele României, Parla-
mentul şi Guernul să înceapă
imediat tratative cu Consiliul
Naţional Secuiesc (organizaţie
ilegală!, n.n.), organizaţie
investită cu puterea de a
reprezenta aspiraţiile de au-
tonomie ale Ţinutului Secuiesc
(O somaţie, în toată regula!
n.n.); Marea Adunare
Secuiască delegă Consiliul
Naţional Secuiesc cu
repezentarea voinţei poporului
secuiesc pentru organizarea
Ţinutului Secuiesc şi
repezentarea acestuia pe plan
intern şi extern; Ţinutul Secui-
esc va avea un preşedinte;
Consiliul Secuiesc va avea un
Consiliu (Permanent) cu ca-
pacitate decizională, va avea
consilii locale şi scăunale; Se
va înfăptui autonomia
financiară a Ţinutului Secuiesc
şi dezvoltarea sa rapidă şi
durabilă.

Cu alte cuvinte, un fel
de stat în stat, o structură
etnică scoasă de sub autori-
tatea statului român, care
urmează să se înfăptuiască în
,,inima” geografică a
României. Iar acesta ar fi doar
începutul, fiindcă, mai nou, se
vorbeşte tot mai mult despre o
Transilvanie autonomă, aflată
,,sub puterea română de

ocupaţie” un teritoriu pe care
România îl stăpâneşte fără
drept, iar românii nu sunt
altceva decât nişte ,,invadatori,
opincari, fără rădăcini aici”.

Aceasta este situaţia
reală din ,,secuime”. Iar ea nu
este de ieri, de azi, cum
încearcă Dan Tăpălagă şi alţi
câţiva ,,ştiutori” să o prezinte. 

Ea este veche de
peste 90 de ani. Şi s-a perpet-
uat, ajungându-se acum la lim-
ite inadmisibile, pe care un stat
suveran nu are dreptul să le
permită. Ea nu este ,,o falsă
temă”, nici ,,o joacă tembelă”.
Tembel este cel ce nu pricepe
nimic din istoria tragică a
românilor transilvăneni, care
au răbdat sute de ani crâncena
exploatare  a grofilor şi ba-
ronilor unguri. Şi la fel este cel
ce se apucă să scrie despre
nişte chestiuni grave, de care
însă habar nu are şi le tratează
ca fiind doar ,,o joacă
tembelă”. Iată de ce mă văd
nevoit să atrag atenţia că
rugămintea adresată de depu-
tatul Emil Dandea
,,conducătorilor ţării noastre de
astăzi”, rostită în şedinţa
Camerei Deputaţilor, din 1 oc-
tombrie 1928, este la fel de
actuală acum ca şi atunci: 

,,Aş ruga pe conducătorii
ţării noastre de astăzi, ca şi de
mâine, ca să gândească că orice
încercare de a-i câştiga sufleteşte
pe unguri, pe secui, pe politicienii
care s-au urcat azi în spatele lor,
este condamnată dinainte la cel
mai catastrofal eşec. Orice încer-
care de acest fel este ca şi când ai
încerca să stingi focul, turând
peste el ulei sau benzină(…) Ei au
văzut că în statul român se pot
multe şi au ajuns la convingerea
că este un sat fără câini, atunci şi-
au zis: să-i dăm drumul, că putem
trece şi la obrăznicia aceasta”.

●


