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„Un aforism e un simplu

grăunte de metal nobil,

dar poate avea greutatea unei

lumi.”

- Lucian Blaga
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Ca un vierme pe stânca istoriei...Ca un vierme pe stânca istoriei...

Cezar 
A. Mihalache

DDezamăgitoarea în-
crâncenarea fostului ministru al
culturii Răzvan Theodorescu
faţă de inţiativa unor bravi
români pentru repatrierea
rămăşiţelor pământeşti ale 
lui Constantin Brâncuşi.
Dezamăgitoare, dar nu fără
răspuns! Dezamăgitoare pen-
tru că vine din partea unui fost
ministru care ar fi trebuit să
lupte pentru întoarcerea în
trupul ţării a fiilor neamului. Dar
nu deloc surprinzătoare pentru
că, în general, aşa sunt politi-
cienii: şi-ar lăsa şi mamele
neîngropate, le-ar abandona
pe meleaguri străine, dacă
asta le-ar aduce un câştig.

Aparent, este greu de
înţeles care ar fi câştigul lui
Răzvan Theodorescu dacă
Brâncuşi nu s-ar întoarce în
pământul ţării... Poate fi vorba
de ceva „esoteric”? Poate fi
teama faţă de refacerea
legăturii dintre o bucată
rătăcită, înstrăinată, a gliei şi
ţarina patriei-mamă, filon de
care se tem alogenii şi ve-
neticii? Şi care ar putea explica
încrâncenarea de astăzi a fos-
tului ministru, mai ales dacă îl
privim din perspectiva unui
personaj care a făcut parte din
tagma ciocliilor care au ucis un
om în ziua de Crăciun, în-
gropându-l într-un terifiant sim-
bolism kafkian.

Şi poate am fi ascultat
„argumentele” lui Răzvan
Theodorescu împotriva aduc-
erii în ţară a osemintelor lui
Brâncuşi dacă ar fi venit din
partea unui om de cultură, un
istoric, care, în clipa în care se
încerca otrăvirea truului ţării cu
sămânţele revizionismului, in-
clusiv prin aducerea
rămăşiţelor unor criminali ai is-
toriei, ar fi vorbit. I-am fi luat în
considerare opiniile dacă ar fi
protestat când, în Ardeal, se
demontau plăcuţele cu eroii şi
cărturarii români pentru a se da
străzilor numele unor venetici.
Am fi fost de bună seamă
atenţi la vorbele lui, fie şi doar
din eleganţă, dacă s-ar fi
pronunţat ca istoric când se im-
punea. Şi nu s-ar fi ascuns laş
în spatele unor vorbe neutre
când era invitat prin studiourile
TV ca „analist”. Analist al
oricărui fenomen, mai puţin al
felului în care ni se faslifică şi
ni se şterge istoria! Cum nu a
făcut toate acestea,
dimpotrivă, acum ar trebui să
tacă! Ar trebui să se retragă în
dedesubturile unei istorii pe
care nu a servit-o... Pentru că
nu este doar şocant, ci de-a
dreptul dezgustător şi
revoltător, să vezi cum un fost
ministru al Culturii se lansează
în argumentaţiile pentru nead-
ucerea lui Brâncuşi în trupul

ţării. Cuvinte cu mult dincolo de
firescul opiniilor personale.
Cum neagă o acţiune
necesară şi demnă, aducerea
fiilor ţării acasă, de parcă ar fi
fost plătit să stea de veghe la
hotare să nu se întâmple aşa
ceva, mergând până acolo
încât să aibă neruşinarea de a
pune la îndoială dorinţa lăsată
prin testament de Constantin
Brâncuşi ori să nege chiar
transmiterea prin vremuri, de
către capii bisericii, a dorinţei
sculptorului.

Şi este impardonabil
ca el, un istoric care a trăit 
din „interpretarea” faptelor
înaintaşilor, să ajungă să pună
la îndoială cuvântul acestora.
Este de neiertat această în-
crâncenare mai ales că vine
din partea unui academician
care se opune practic voinţei
Academiei Române!

Fireşte, nu poţi să nu
te întrebi: oare s-ar mai fi vorbit
astăzi despre repatrierea os-
emintelor lui Brâncuşi dacă ar
mai fi fost el ministru al Cul-
turii? Răspunsul îl avem în
tăcerea culturală a anilor în
care a fost ministru! Când nu a
adus acasă o filă scrisă de Cio-
ran ori o lucrare realizată de
Brâncuşi şi rătăcită de me-
leagurile pe care ar trebui să
se găsească de drept.

Pentru fostul ministru,
unul dinte argumentele
nerepatrierii osemintelor mare-
lui sculptor ar fi acela că Hobiţa
nu are un cimitir... pe măsura
celui din Montparnasse, din
Paris! Un alt argument se
leagă de felul mizerabil în care
s-a purtat statul comunist faţă
de opera lui Brâncuşi. Şi aşa
este, numai că, istoricul
Theodorescu ar trebui să fie
corect şi să vorbească de pe-
rioada stalinistă, când s-a
încercat inclusiv năruirea
lucrărilor monumentale de la
Târgu-Jiu. Şi nu ar trebui să în-
fiereze, în căutarea de argu-
mente, sistemul care l-a uns cu
gradele profesorale! Căci, nu
sistemul pe care îl înfierează
azi, aidoma personajelor care
au profitat de el, a lăsat casa
lui Brâncuşi în paragină. Ci
statul post-decembrist al cărui
ministru de cultură a fost!

De fapt, opoziţia fostu-
lui ministru are un substract
mult mai „pământesc”. Ranchi-
una faţă de o moştenire
culturală pentru care era să
plătească. Numai că a te lupta
cu rămăşiţele sculptorului doar
ca răspuns al faptului de a fi
fost cercetat penal, în 2005,
pentru abuzurile din timpul în
care a fost ministru al Culturii,
când a dispus schimbarea unei
soluţii tehnice de refacerea a
asamblului de la Târgu-Jiu,
ducând la înnămolirea, la pro-
priu, a asambului, este ridicol.
Iar pizma lui Theodorescu s-a
văzut şi în clipaîn care a refuzat

să vină, ca ministru al culturii, la
inaugurarea Complexului „Brân-
cusi“. Se leagă poate şi de faptul
că a fost declarat de către con-
silierii locali din Tirgu Jiu „per-
sona non grata“ din cauza modul
in care a tergiversat restaurarea.
O ranchiună atât de profundă,
încât, în noiembrie 2012, ca
preşedinte al scţiei de artă 
şi arhitectură al Acade-
miei Române, Acad. 
Răzvan Theodorescu
a refuzat să ia în considerare
monografia „Brâncuşi limbajele
materiei, Studiu de
hermeneutică a sculpturii ab-
stracte”, aparţinând doctorului în
antropologie Matei Stîrcea-
Crăciun, lucrare care condensa
două decenii 
de cercetare a creaţiei
brâncuşiene, pentru nomi-
nalizarea la premiul Academiei
pentru publicaţii. Autor care mai
primisie un refuz şi în 1997, când
după întoarcerea în ţară dintr-un
stagiu postdoctoral Fulbright pe
tema brâncuşiană, a înaintat
Academiei Române un dosar de
grant, iar înainte ca secţia de ju-
rizare să se pronunţe, a fost
avertizat de acelaşi academician
să nu mai ceară finanţări pe
tema Brâncuşi. Invidie, încrân-
cenare, ură? Oare câte docu-
mentare dspre Brâncuşi s-au
realizat când Răzvan Theodor-
escu a fost ministru ori şef al
televiziunii? Iar până va căuta
prin arhive, parafrazând unul
dintre aforismele sculptorului
(căci, da, dl ex-ministru,
Brâncuşi nu a fost doar un „cio-
plitor”, ci şi un om al literei, al
aforismului), nu îi putem da
decât un singur sfat: priviţi, dle
„academician”, operele masetru-
lui până veţi fi înţeles de ce
sculptorul trebuie să se întoarcă
în pământul ţării. S-ar putea să
dureze mult, dar, când veţi fi
înţeles, vă veţi putea reculege la
mormântul de la Hobiţa!

De aceea, dincolo de
opoziţia fostului ministru, în cele
din urmă, un trecător pe care
măreţia pietrelor nu are cum să-
l reţină, este vremea ca ţara să-
şi aducă fii acasă. Să-şi refacă
starea de spiritualitate de care
se tem alogenii şi veneticii. Iar
Brâncuşi trebuie adus acasă şi
pentru împlinirea ultimei dorinte
a artistului, care marturisea:
„Mor cu sufletul neîmpăcat că nu
pot să-mi dau sufletul în ţara
mea şi voi putrezi în pământ
străin, departe de fiinţa cea mai
dragă, mama mea”.

Din păcate, şi astăzi, la
fel de laş, un alt ministru al Cul-
turii are aceeaşi încrâncenare.
Astfel, în timp ce muzeul
Brukenthal este închis din lipsă
de fonduri, Muzeul Ţării
Crişurilor evacuat de Biserica
Romano-Catolică, iar cel de Artă
din Braşov executat de Biserica
Evanghelică, ministru replică sec
că „nu-l interesează Brâncuşi şi
nu vrea să aibă de-a face cu
acest fenomen”.

Ruşine, domnilor
„’telectuali”...

●

Iulian
Chivu

CCeea ce se anunţa a
nu fi decât o fastuoasă for-
malitate nu a fost mai mult
de atât la Congresul PSD de
săptămâna trecută, poate
doar cu excepţia unor gafe
care au făcut deliciul presei.
Şi când spun asta nu am în
vedere neapărat discursul
colorat al unui Marian
Vanghelie şi nici micul inci-
dent cu masa care s-a rupt în
timpul votării, ci mă gândesc
la mesajul pe care Congre-
sul PSD l-a transmis medi-
atic spre electoratul
majoritar.

O asemenea debor-
dare de roşu (mesaj subia-
cent copleşitor), în plin
anotimp al florilor, nu am
văzut nici pe timpul congre-
selor placide ale partidului
comunist din timpul lui Nico-
lae Ceauşescu, însă mai văd
prin Coreea de Nord cu
unele prilejuri similare. Ceva
similitudini parcă ar fi văzut şi
un Robert Negoiţă, dar nu a
respins ideea, ci chiar a cla-
mat reconsiderarea unor val-
ori comuniste. Altfel, dincolo
de discursurile sforăitoare, şi
de acum ca şi de odinioară,
totul a fost de o monotonie
uşor de anticipat. Mesajul de
ordine şi mai ales acela al
disciplinei de partid care s-a
dorit într-o continuitate
vizibilă nu numai ideologic cu
ascendenţii socialişti nu
sună nici a ceva cazon, dar
nici a libertate de opinie din
moment ce totul a fost o una-
nimitate plictisitoare, o anu-
lare a emulaţiei de idei, prilej
de a înălţa osanale şi de a
arunca săgeţi mai mult sau
mai puţin înveninate în
mânie proletară spre un
duşman a cărui ipotetică
prezenţă isterizează psi-
hologiile de gloată. Cum însă
70 la sută din electoratul
nostru, dornic de linişte cu
orice preţ, vrea să vadă soli-
daritate, dar şi fermitate
(împinsă până la vehemenţă
şi demagogie) delegată la
vârf, i s-a servit un aseme-
nea meniu.

Prezenţa în sala de
şedinţă a lui Adrian Năstase
a stârnit, la salutatio, ropote
de aplauze şi urale îndelun-
gate, cu reverberaţie până şi
în discursurile rostite la
tribună în faţa celor 5000 de
participanţi. Şi asta cu toate
că acolo au fost prezenţi şi
Ion Iliescu, dar şi Oliviu

Gherman ori Mircea
Geoană, foşti preşedinţi ai
partidului, umbrinţi însă de
imaginea eroică a lui
Năstase. Sensiblităţile
românului la victimizări nu s-
au tocit încă. Şi de această
dată, Adrian Năstase  a fost
în centrul atenţiei, cu atât
mai mult cu cât era nevoie să
fie consolat după o penitenţă
pe care nu şi-o asumă şi pe
care ar vrea s-o conteste la
CEDO. Să înţeleg că, dacă
cei 5000 de participanţi la
congres şi-l asumă pe Adrian
Năstase şi după eliberarea
lui din penitenciar reabi-
litându-l, îşi asumă şi
credinţa acestuia că a fost
victima unui proces politic?
Atunci ce facem cu imagina
Justitţiei? Înseamnă că
aceasta este încă sub
ingerinţe politice, chiar dacă,
în cuvântul lui, Dragnea
spunea (reproduc cu
aproximaţie) că Năstase ar fi
„singurul care a trebuit să
plătească pentru noi toți”‒ 
o formulare insuficient
explicitată sau un adevăr ce
se merită comentat? Cred
totuși că Liviu Nicolae Drag-
nea, noul președinte execu-
tiv al PSD, s-a gândit la Cel
ce S-a pogorât din ceruri și
s-a răstignit pentru noi oa-
menii și pentru a noastră
mântuire în zilele lui Pilat din
Pont. Sau să se fi gândit la
pilda leprosului samarinean
(Luca;17,11-19)?

Adică la unul din cei
zece leproși vindecați de
Iisus, singurul care s-a întors
să-i mulțumească lui Dum-
nezeu pentru vindecarea lui.
Este Adrian Năstase un vin-
decat, ca să nu zic lecuit?
Omenește vorbind, el simte
nevoia să se înoarcă printre
ai săi după evidenta traumă
morală suferită și tot
omenește (chiar creștinește)
este să întinzi mâna celui
care are nevoie de ea,
fiindcă nici Dumnezeu nu
vrea moartea păcătosului, ci
îndreptarea lui. Cred însă că,
având în vedere posibilul
apel al lui Năstase la CEDO,
acuzând un poces politic,
cum observa Adrian Severin,
riscăm să rămânem deliberat
încă sub suspiciunea imixtiu-
nii Politicului în Justiție, prilej
de a nu închide observațiile
din Raportul MCV. Ce probe
va administra o astfel de
revendicare ramâne de
văzut.

●
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Gheorghe
Funar

ZZi de zi, românii din
Ţara-mamă, cei din jurul
României şi cei alungaţi din
Grădina Maicii Domnului pe
toate continentele de către
Regimurile alogene post-de-
cembriste, află noi
ADEVĂRURI ISTORICE de-
spre Ţara Primordială a
geto-dacilor, ADEVĂRATA
ŢARĂ SFÂNTĂ, despre
Limba Primordială a geto-
dacilor, despre Scrierea
Primordială a geto-dacilor,
despre Religia Primordială a
strămoşilor noştri, despre
Steagul Primordial tricolor al
geto-dacilor, despre
Civilizaţia Primordială a
geto-dacilor. Toate au existat
în Spaţiul carpato-danu-
biano-pontic cu mai mult de
10.000 de ani înainte de
naşterea Fiului Domnului,
cel condamnat şi răstignit de
evrei, care a înviat a treia zi
şi care a ocrotit şi va ocroti
Grădina Maicii Domnului,
Dacia Edenică, România de
astăzi.

Neînvăţând mai
nimic din ISTORIA
ADEVĂRATĂ a ultimilor
2013 ani, Regimul alogenilor
Băsescu-Ponta, la fel ca şi
cele ale alogenilor  Iliescu şi
Constantinescu, au acceptat
Holocaustul împotriva
Poporului Român, declanşat
din decembrie 1989, care
are trei obiective: exter-
minarea Poporului Român;
ştergerea României de pe
harta lumii; finalizarea
proiectului „Israel în Româ-
nia”, prin „mutarea” acestui
stat pe teritoriul ţării noastre,
în Grădina Maicii Domnului,
cu scopul de a bloca aflarea
ADEVĂRULUI ISTORIC
privind Poporul Primordial al
geto-dacilor pe planeta
Pământ şi Religia
Primordială a strămoşilor
românilor.

O nouă etapă, foarte
importantă prin consecinţele
sale, în Holocaustul îm-
potriva românilor s-a
desfăşurat în ziua de 17
aprilie 2013 când Guvernul
Ponta II sprijinit, pe faţă de
P.S.D., P.N.L., P.C., U.N.P.R.
şi deputaţii minorităţilor et-
nice, şi pe dos, de U.D.M.R.,
P.D.L. şi P.P.D.D., şi-a anga-
jat în Parlament
răspunderea pe ultima Lege
a retrocedărilor  şi mai ales
a împroprietăririlor în natură
şi în bani a duşmanilor
Poporului Român, a hoţilor
cu acte false şi a samsarilor
cunoscuţi de Regimurile Ili-
escu, Constantinescu şi
Băsescu.

Se ştie că, în niciuna
dintre fostele ţări socialiste,
cu excepţia României, nu s-
a acceptat retrocedarea în
natură a imobilelor confis-

cate de regimurile comu-
niste. În celelalte ţări din fos-
tul lagăr socialist au fost
despăgubiţi în bani şi cu
sume limitate cei ale căror
imobile au fost confiscate de
comunişti. Numai în Româ-
nia, Regimurile post-decem-
briste au acceptat şi susţinut
umilirea Poporului Român şi
a Statului Român prin jefuiri
în natură şi în bani săvârşite
prin fapte de natură penală,
fără ca infractorii să fie
cercetaţi penal şi să fie
condamnaţi la ani mulţi de
puşcărie.

Opinia publică
românească a aflat, din
mass-media, că șapte gen-
erali ai Armatei Române sunt

cercetaţi de Direcţia
Naţională Anticorupţie
(D.N.A.) pentru că ar fi
obţinut o locuinţă, pe lângă
garsoniera confort doi pe
care au cumpărat-o în baza
Legii nr.112/1995. În acelaşi
timp, românii din Ţara-mamă
şi de pretutindeni constată
că Parchetul şi D.N.A. nu
îndrăznesc să cerceteze
penal pe reprezentanţii bis-
ericilor maghiare, ai Statusu-
lui romano-catolic şi ai
Ordinelor călugăreşti
maghiare care pe bază de
fals, uz de fals, înşelăciune,
trafic de influenţă, abuz în
serviciu, dare de mită şi
asociere în vederea
săvârşirii de infracţiuni au
dobândit ilegal în proprietate
mii de clădiri ale Poporului
Român şi Statului Român,
precum şi milioane de
hectare de teren arabil,
păduri, mai ales în Ardeal, în
Grădina sau Cetatea Dom-
nului.

Este cunoscut faptul
că: 1.După Diktatul de la
Viena, din 30 august 1940,
autorităţile ungare din
Ardealul ocupat de Ungaria
au falsificat toate cărţile fun-
ciare; 2. În lunile septembrie-
octombrie 1944, arhivele
cărţilor funciare din foarte
multe localităţi din Ardeal au
fost duse în Ungaria; 3.
Autorităţile comuniste din
România nu au actualizat
cărţile funciare; 4. Statusul

romano-catolic şi Ordinele
călugăreşti catolice
maghiare nu au avut imobile
în proprietate şi nici person-
alitate juridică recunoscută
de Ungaria, Vatican şi
România; 5.Majoritatea
instanţelor judecătoreşti
acceptă cărţile funciare fal-
sificate fără să pretindă re-
constituirea lor pe bază de
acte originale; 6. Din zecile
de mii de cazuri şi dosare de
retrocedare, de fapt
împroprietăriri ilegale, Par-
chetul şi D.N.A. au început
cercetarea penală doar în
câteva şi au constatat nu-
meroase infracţiuni săvârşite
de membri ai U.D.M.R.; 7. În
urma multor acte normative

vizând retrocedările, în-
cepând cu anul 1991, pe
bază de acte false, au fost
împroprietărite ilegal biseri-
cile maghiare din Ungaria şi
România, Statusul romano-
catolic, Ordinele călugăreşti
ungare, alte persoane ju-
ridice şi fizice maghiare, mai
ales urmaşii foştilor grofi
care şi-au vândut averile în
toamna anului 1944 sau le-
au pierdut la jocurile de
noroc; 8.Samsarii
retrocedărilor în natură, cu
precădere a terenurilor, au
dat, cu ştiinţa şi cu
îngăduinţa autorităţilor cen-
trale şi locale, tunuri de
multe zeci de milioane euro
şi miliarde lei; 9.Ungaria,
prin intermediul U.D.M.R. şi
a multor asociaţii, fundaţii
etc., din România,
coordonează acţiunile de
dobândire ilegală, în natură,
a mii de clădiri şi milioane de
hectare de terenuri agricole
şi păduri din Ardeal; 10.Par-
tidul lui Ladislau Tökes, Par-
tidul Popular al Maghiarilor
din Transilvania (P.P.M.T.)
este finanţat de Loteria de
Stat din Ungaria, cu multe
milioane de euro anual. Par-
chetul de pe lângă Tribunalul
Municipiului Bucureşti refuză
să se autosesizeze şi să
acţioneze pentru scoaterea
în afara legii a P.P.M.T. şi a
altor formaţiuni politice
maghiare din România care
sunt finanţate de Ungaria.

Serviciul de Informaţii Ex-
terne (S.I.E.) ştie că 
europarlamentarul din
România Ladislau Tökes are
la dispoziţie un autoturism
din partea Ungariei, cu
număr de înmatriculare care
începe cu literele LT, fiind
însoţit şi apărat de un anga-
jat al Serviciilor secrete un-
gare; 11.Peste 70 la sută din
retrocedările de clădiri şi
terenuri către bisericile
ungureşti s-au făcut ilegal,
pe bază de cărţi funciare fal-
sificate şi 100 la sută dintre
împroprietăririle către Sta-
tusul romano-catolic şi Or-
dinele călugăreşti maghiare
nu au temei legal.

În loc să fie prezen-
tat  şi dezbătut în Parlament
proiectul de lege privind fi-
nalizarea retrocedărilor şi
despăgubirilor, premierul
alogen Victor Viorel Ponta a
organizat o conferinţă de
presă unde a făcut referire la
numeroase exemple care
confirmă că ştia şi a tăinuit
nenumărate fapte penale
săvârşite de samsarii resti-
tuirilor. Despre infracţiunile
săvârşite de reprezentanţii
bisericilor ungureşti, Statusul

romano-catolic, Ordinele
călugăreşti maghiare şi ai
altor persoane juridice coor-
donate de la Budapesta, a
uitat să le vorbească
ziariştilor şi Poporului
Român cel care ocupă
vremelnbic funcţia de prim-
ministru al României. Pre-
mierul Ponta a uitat să-l
exemplifice până şi pe
fratele lui Marko Bela, fost
preşedinte al U.D.M.R. şi
fost vicepremier al
României, care a fost con-
damnat la închisoare pentru
falsificarea unor documente
cu scopul de a fura din pro-
prietatea Poporului Român
clădirea unui liceu.

Primul-ministru Vic-
tor Viorel Ponta ascunde
Poporului Român tunurile de
zeci de miliarde de euro date
Statului Român pe tema
retrocedărilor şi
împroprietăririlor ilegale.
Acelaşi premier refuză să
recunoască urmările extrem
de periculoase ale legii pe
care a prezentat-o în Parla-

ment asupra integrităţii teri-
toriale a României, după ce
Ungaria va dobândi ilegal
peste 60 la sută din imo-
bilele din Ardeal.

Demersul legislativ
din 17 aprilie a.c. al pre-
mierului Victor Viorel Ponta
a fost executat conform or-
dinului primit de la generalul
american Wesley Clark,
şeful lui de la Palatul Victo-
ria. România este singura
ţară din Europa unde primul-
ministru este coordonat şi
controlat de un general al
unui stat străin ! De ce ? Cu
ce scop ? Cui foloseşte ?
Cine îi plăteşte şi cu cât ? Cu
aceste întrebări nu-l
interpelează pe premierul
Ponta niciun parlamentar şi
niciun ziarist.

Fiind informat de
S.R.I. şi S.I.E. şi ştiind de-
spre miile de cazuri de
împroprietăriri ilegale cu
ocazia retrocedărilor în
natură, mai ales în Ardeal,
premierul Ponta ar fi trebuit
să angajeze, pe bază de
O.U.G., cel puţin 1.000 de
procurori care să cerceteze
penal toate dosarele de
retrocedare în natură şi să

acţioneze în Justiţie pentru
pedepsirea infractorilor şi re-
cuperarea imobilelor cedate
ilegal din proprietatea
Poporului Român şi Statului
Român.

Guvernul Ponta II şi-
a angajat răspunderea în
Parlament, deşi are o ma-
joritate de circa 70 la sută,
pe o lege a retrocedărilor
care facilitează şi grăbeşte
obţinerea ilegală de către
Ungaria a peste 60 la sută
din proprietăţile din Ardeal.
Apoi, urmează aplicarea
scenariului Kosovo.

Fără a cere şi a avea
aprobarea Poporului Român
prin referendum naţional,
premierul Ponta a anunţat
că va recunoaşte
independenţa provinciei
sârbe Kosovo, contribuind
astfel la crearea unui prece-
dent foarte periculos în Eu-
ropa, cu consecinţe asupra
viitorului României.

●



4 Tichia de politician

Scrisoarea-comunicat care ar trebui să ne șocheze! Senatorul Valer Marian acuză!Scrisoarea-comunicat care ar trebui să ne șocheze! Senatorul Valer Marian acuză!

„ÎÎntrucât în data de 20
aprilie 2013, la Congresul
PSD, am fost împiedicat să-mi
exercit dreptul statutar de vot
în calitate de membru şi sena-
tor PSD, delegat de
Organizaţia judeţeană Satu
Mare a PSD (poziţia nr.1 pe
lista delegaţilor), am adresat
ieri, 22 aprilie 2013, Biroului
Permanent Naţional al PSD
următoarea solicitare:

În vederea formulării
unei plângeri către forurile
naţionale ale PSD (Biro-
ul Permanent Naţional,
Comitetul Executiv Naţional,
Consiliul Naţional şi Comisia
Naţională de Arbitraj şi Integri-
tate Morală) şi către forurile de
conducere ale Partidului
Socialiştilor Europeni şi
Internaţionalei Socialiste, pre-
cum şi pentru a iniţia o acţiune
judiciară în daune morale, în
calitate de membru şi senator
PSD, delegat la Congresul
PSD din 19 -20.04.2013, vă
solicit să-mi comunicaţi de
urgenţă următoarele:

1.  numele,  prenu-
mele şi domiciliul persoanelor
de ordine care au acţionat în
holul situat după uşile de in-
trare în Sala Palatului la Con-
gresul PSD din 19 –
20.04.2013;

2. dacă aceste per-
soane activează în cadrul com-
partimentului organizatoric al
PSD ori sunt angajaţi ai unei
societăţi de protecţie şi pază,
urmând să-mi precizaţi denu-
mirea şi sediul acesteia, pre-
cum şi temeiul juridic şi politic
al angajării serviciilor acestei
firme de către Biroul Perma-
nent al PSD.

Menţionez că în data
de 20 aprilie 2013 zece per-

soane tunse scurt sau rase în
cap, purtând ecusoane cu
inscripţia „Securities”, m-au
împiedicat să mă deplasez
spre perimetrul în care era or-
ganizat sistemul de vot elec-
tronic, prinzându-mă de sacou
şi bruscându-mă,  în faţa mai
multor martori oculari, printre
care şi consilierul meu Gheo-
rghe Alexandru, care a filmat
incidentul. Le-am prezentat
persoanelor respective ecu-
sonul de delegat, mandatul
pentru vot, cartea de identitate,
legitimaţia şi insigna de sena-
tor, şi le-am solicitat să-şi de-
cline identitatea şi apartenenţa
la PSD sau la vreo firmă de
protecţie şi pază, dar au re-
fuzat. Le-am solicitat să-mi
precizeze dacă au primit
dispoziţie pentru a nu mi se
permite accesul şi de la cine
anume, la care mi-au răspuns
că au primit „ordin de sus”, dar
nu au voie să-mi spună de la
cine.

După primirea
răspunsului, mă voi adresa
forurilor naţionale ale PSD
pentru a solicita  sancţionarea
statutară a persoanei sau per-
soanelor vinovate şi voi in-
forma în acest sens
organismele de conducere ale
Partidului Socialiştilor Europeni
şi ale Internaţionalei Socialiste.
Bănuiesc că „ordinul de sus” a
fost dat de preşedintele PSD,
primul ministru Victor Ponta,
ţinând cont şi de faptul că mi-a
parvenit o informaţie că oa-
menii de ordine de la Congre-
sul PSD erau angajaţi ai unei
firme de protecţie şi pază care
asigură astfel de servicii la
meciurile clubului Dinamo
Bucureşti, la care proaspeţi pa-
troni sunt fraţii Ionuţ şi Robert
Negoiţă, cunoscuţi ca buni şi

vechi amici ai lui Victor Ponta.
Totodată, bănuiesc că

am fost împiedicat să intru
sâmbătă la lucrările Congresu-
lui întrucât am anunţat public
de două ori, în conferinţe de
presă susţinute cu două
săptămâni respectiv cu două
zile înainte, că doresc să iau
cuvântul şi să-mi exprim
poziţia cu privire la anumite
stări de fapt din partid. Vineri,
remarcând atmosfera
triumfalistă şi unanimă de Con-
gres al XIV-lea, cu un Nicu
Bănicioiu îmbujorat precum
„prinţişorul” Nicu Ceauşescu şi
cu o Rovana Plumb înfoiată
precum tovarăşa Ana Mureşan
(ultimul ministru comunist al
Comerţului Interior), am
renunţat să mă mai înscriu la
cuvânt. Probabil că s-a crezut
că sâmbătă voi urca intempes-
tiv pe scenă şi că voi spune an-
umite cuvinte ce nu se doreau
a fi auzite.

Probabil că se credea
că voi prezenta public anumite
aspecte cuprinse într-o notă pe
care, în urmă cu două
săptămâni, i-am transmis-o în
scop preventiv şi animat de
bună credinţă preşedintelui
Victor Ponta, prin intermediul
socrului său Ilie Sârbu, liderul
Grupului senatorial al PSD.
Nota respectivă conţine
informaţii exprimate de foşti şi
actuali lideri politici şi de opinie
ori de foşti şi actuali şefi ai ser-
viciilor secrete din România,
având următorul conţinut:

Cu ce este şantajat
premierul Victor Ponta de
preşedintele Traian Băsescu
(conform unor foşti şi actuali
lideri politici şi de opinie, care
s-au exprimat în baza unor
informaţii furnizate de foşti şi
actuali şefi ai serviciilor secrete

româneşti):
1. Episodul maltratării

tatălui şi fugii la Paris, unde a
dus câteva luni viaţă de
boschetar (1990);
2. Episodul homosexual de la
Paris cu ofiţerul SIE acoperit
Marin Bobeică (1990);

3. Racolarea în SIE de
către generalul Corneliu Biriş
(1997), în Unitatea „Fantome”
(Umbre), în care, potrivit
ofiţerului de legătură identificat
de preşedintele Traian
Băsescu, a primit misiunea să
o monitorizeze pe Carla del
Ponte, procuror antimafia, fost
procuror general al Elveţiei, ul-
terior procuror şef al Tribunalu-
lui Penal Internaţional de la
Haga (în acest scop, a fost
trimis la un curs antimafia în
Italia şi Elveţia);

4. Determinarea sinu-
ciderii, prin metode uzitate de
formaţiunea „Fantome”, a
procurorului Cristian Panait;

5. Orgiile sexuale de la
hotelul Ana din Târgu Jiu şi de
la Rin Grand Hotel din
Bucureşti

6. Căpuşarea Com-
plexului energetic Turceni, prin
cabinetul de avocatură al pri-
etenului Dan Şova;

7. Înşelarea unui coleg
de partid (Bojin) din Timişoara
într-un proces penal pentru
care a perceput împreună cu
avocatul Dan Şova suma de
50.000 euro onorariu;
8 .Rapoar te le / in fo rmăr i le
furnizate, în perioada 2011 –
2012, de doamna colonel
Rovana Plumb despre cuplul
Victor şi Daciana Ponta.

Cu ce este şantajat lid-
erul PSD Ilie Sârbu de
preşedintele Traian Băsescu
(conform aceloraşi surse):

1. Apartenenţa la DIE,

unde ar fi fost ofiţer acoperit
înainte de 1989, în formaţiunea
„Cimitire” din „Unitatea Fan-
tome” (care întocmea acte
civile de vii pentru morţi sau
acte de morţi pentru vii);

2. Plecarea în misiune
în Occident (Roma, Italia) în
acelaşi an (1985) cu căpitanul
de vas Traian Băsescu (An-
vers, Belgia) şi cu colegul de
seminar Daniel Ciobotea
(Geneva, Elveţia), actualul Pa-
triarh al României

3. Dosarele instru-
mentate de DNA pentru pe-
rioada cât a fost ministrul
Agriculturii în Guvernul Adrian
Năstase (2001 – 2004);

4. Suspiciuni privind
acte de corupţie (trafic de
influenţă, primire de foloase
necuvenite, luare de mită)
alături de actualul director gen-
eral al Romsilva, Adam
Crăciunescu, pe care l-a pro-
movat de la Timiş.

Am dorit ca prin
această notă să transmit
preşedintelui Victor Ponta şi
liderului Grupului senatorial al
PSD, Ilie Sârbu, că au anumite
vulnerabilităţi prin prisma unor
informaţii vehiculate în înalte
cercuri politice şi în rândurile
serviciilor secrete, dar nu am
primit nici un răspuns şi nu mi
s-a solicitat nicio clarificare.
Consider că cei doi au obligaţia
morală de a răspunde public la
acuzaţiile vehiculate pentru a
clarifica dacă sunt şantajabili în 
faţa preşedintelui Traian
Băsescu şi a serviciilor se-
crete. Aştept cu curiozitate
răspunsul lor şi le stau oricând
la dispoziţie cu clarificările
necesare.

Senator ,
Valer Marian

În aşa-zisul ţinut secuiesc s-a trecut la o etapă „superioară” a extremismului În aşa-zisul ţinut secuiesc s-a trecut la o etapă „superioară” a extremismului 
antiromânesc – ameninţarea cu moartea a unor români din această zonăantiromânesc – ameninţarea cu moartea a unor români din această zonă

Corneliu
Aiudeanu

ÎÎn urmă cu ceva timp,
am scris o serie de articole în
care evidenţiam şi avertizam în
legătură cu amploarea pe care
a luat-o fenomenul extremist
maghiaro-secuiesc, antiromâ-
nesc în aşa-zisul ţinut secuiesc
şi despre necesitatea
stringentă a intervenţiei
autorităţilor statului român, în
baza strictă a prevederilor
legislaţiei, pentru stoparea şi
eradicarea acestuia. Am atras
atenţia că nesancţionarea
promptă a manifestărilor
anticonstituţionale ale
extremiştilor maghiari şi secui,
de către autorităţile ţării noas-
tre, îndreptate împotriva statu-
lui naţional, unitar şi indivizibil
român va duce la proliferarea
lor în plan intern, existând peri-
colul scăpării lor de sub orice
control, precum şi la o mult mai
mare extindere dincolo de
graniţele României, cu scopul
perfid, bazat pe fals şi
minciună, al captării sprijinului
internaţional, prin intermediul
Ungariei şi al diasporei
maghiare occidentale. S-a
dovedit nu numai  că am avut
dreptate, dar mai mult decât
atât, manifestările

antiromâneşti, din aşa zisul
ţinut secuiesc, au depăşit car-
acterul lor extremist, de până
acum, devenind ultraextrem-
iste, ultraşovine, ultraxenofobe
şi ultrarasiste. Mai mult, s-au
înregistrat cazuri concrete de
ameninţări cu moartea a unor
români din această zonă unde
secuii doresc autonomie
teritorială!

Despre ce dovadă mai
clară, de netăgăduit, mai poate
fi vorba când, cu puţin timp în
urmă, la o emisiune televizată,
Ministrul Apărării Naţionale al
României, Mircea Duşa, a de-
clarat că a fost ameninţat cu
moartea de extremistul secui
Csibi Barna, de la Miercurea
Ciuc, judeţul Harghita şi că nu-
mele său se află pe o listă
conţinând şi alte persoane
ameninţate la fel cu moartea
de acel exacerbat ultraextrem-
ist antiromân, antisemit şi
xenofob secui? Sau, că alt ul-
traextremist maghiar, Csato
Kovacs Imre, unul dintre spon-
sorii echipei „Sport Club Mier-
curea Ciuc”, l-a ameninţat cu
moartea pe jurnalistul Dan
Tănase. La fel, Sabina Elena,
eleva româncă a Liceului „Ko-
rosi Csomo Sandor” din oraşul
Covasna, Judeţul Covasna, a
fost şi ea ameninţată cu
moartea de acelaşi Csato Ko-

vacs Imre şi de un alt ultraex-
tremist maghiar, Zold Lendvay
Simon, pentru gestul de a
purta bentiţa cu tricolorul ţării
sale pe teritoriul naţional româ-
nesc! Este evident faptul că
aceste situaţii de o gravitate
absolută sunt urmarea şi îşi au
originea în precedentele create
de neintervenţia autorităţilor
statului român pentru eradi-
carea acţiunilor şi
manifestărilor antiromâneşti,
şovine şi extremist separatist-
teritoriale practicate de seg-
mente aparţinând maghiarilor
şi secuilor. Să-l luăm ca exem-
plu numai pe ultraextremistul
antiromân şi antisemit Csibi
Barna – cel care l-a spânzurat
simbolic pe eroul naţional
Avram Iancu – şi să pre-
supunem că cineva ar fi
îndrăznit să facă acelaşi gest
cu eroul Giuseppe Garibaldi în
Italia şi ar fi acţionat pentru
separarea teritorială a sudului
de nordul Italiei, dar l-ar fi
ameninţat cu moartea şi pe
ministrul apărării italian sau că
alt ultraextremist l-ar fi spânzu-
rat simbolic de Napoleon
Bonaparte şi ar fi militat de-
schis pentru separarea
teritorială a Alsaciei şi Lorenei
de Franţa, în timp ce l-ar fi
ameninţat cu moartea pe min-
istrul apărării francez sau că un

extremist din statul New Mexico
l-ar fi spânzurat simbolic pe
George Washington şi ar fi
acţionat pentru separarea
teritorială a New Mexico de SUA,
ameninţându-l ulterior cu
moartea şi pe ministrul apărării
american. Poate să-şi închipuie
cineva întreg la minte că respec-
tivii – indiferent că ar fi aparţinut
populaţiei majoritare sau vreunei
minorităţi băştinaşe sau alogene
din aceste ţări –  s-ar mai fi aflat
mult timp în libertate şi că legea
nu ar fi fost aplicată exemplar, în-
tocmai şi la timp?

Prin urmare, trebuie
spus că autorităţile statului
român, prin non-combatul lor,
sunt răspunzătoare de faptul că
români care îşi manifestă, în mod
deschis, patriotismul,
ataşamentul la valorile şi sim-
bolurile naţionale româneşti sau
care se opun pe faţă extremis-
mului separatist şi şovin
maghiaro-secuiesc, din aşa zisul
ţinut secuiesc, au ajuns şi în
situaţia de a fi ameninţaţi cu
moartea! Ignorarea perpetuă, de
către aceste autorităţi, a peri-
colului pe care îl reprezintă
fenomenul neorevizionist şi
revanşard maghiar a avut drept
consecinţă şi degenerarea
acţiunilor din acest plan, inclusiv
prin ameninţări deschise cu
moartea. Dacă România este un
stat de drept, aşa cum le place
foarte mult să repete, până la de-
monetizarea acestui termen,

politicienilor noştri ajunşi la put-
ere prin votul nostru masiv, atunci
acele persoane care au făcut
ameninţări cu moartea, în mod
deschis şi public, nu trebuie ca la
acest moment să se mai afle în
libertate ci, să fie cercetate în
stare de arest, întrucât acestea
reprezintă întradevăr un pericol
social major! Mai mult, atunci
când este vorba de proferarea
unei ameninţari cu moartea, este
un lucru extrem de grav; dar când
această ameninţare este făcută
în virtutea şi pe fondul unor sen-
timente şi convingeri ultraextrem-
iste, xenofobe, şovine şi rasiale,
izvorâte dintr-o educaţie profund
antiromânească, în fapt
anticonstituţionale, ele sunt de o
gravitate maximă pentru însăşi
acel stat de drept, aşa cum este
el, depăşind orice închipuire pen-
tru un cetăţean european şi nu
numai.

Să-i întrebăm pe aceşti
candizi politicieni români aflaţi azi
la conducerea României şi care
se află acolo datorită nouă şi
numai nouă, care prin votul nos-
tru le-am acordat încrederea, ce
ticăloşii trebuie să mai
săvârşească ultraexteremiştii
secui din aşa zisul ţinut secuiesc
faţă de România şi români – pen-
tru că se pare că atentarea la
viaţa unor români patrioţi nu este
îndeajuns – pentru ca ei să aplice
odată legea în ţara asta?

●



Ghimpele Națiunii

Cumplitele vremuri ale nepăsării...Cumplitele vremuri ale nepăsării...

Cezar 
A. Mihalache

TTrăim vremuri ale
căror urmări asupra fiinţei
naţionale, inclusiv la nivelul
unităţii Statului Român, greu
vor mai putea fi îndreptate
de urmaşi... Şi este con-
damnabil că trăim aceste
vremuri în nepăsare. Ne
agităm pe forumuri, dar nu
iesim în piaţa publică! Ne
ascundem sub eticheta pa-
triotismului a fel şi fel de
apeluri virtuale la unirea cu
Basarabia, dar nu veghem
la dezunirea, la sfărâmarea
care se pregăteşte în interi-
orul ţării-mamă! Da, refac-
erea României Mari trebuie
să fie în conştiinţa fiecăruia!
Dar nu trebuie să alergăm
după un ideal trecând în
grabă pe lângă procesul de
fărâmiţarea pe care vor să-l
producă alogenii şi veneticii
aici! Căci, oare care patrie-
mamă îşi va mai aduce fiica
acasă, dacă noi ne lăsăm
aici pradă trădărilor veneti-
cilor?

Trăim vremuri în
care nepăsarea, cel mai
adesea, şi risipirea energiei
protestelor noastre (care,
când se produc, irump doar
spre anumite direcţii!), vor
contura, inclusiv juridic, un
ţarc în care, când ne vom fi
trezit şi vom voi a trans-
forma nepăsarea în elan, ne

vom găsi cu adevărat
neputincioşi.

Şi avem dovezi ale
acţiunilor de timorare la tot
pasul! Ţiganii au tras sforile,
ajutaţi şi de mâna otrăvită a
politichiei maghiare, dar şi
de neghiobia unor academi-
cieni români, care au permis
reinterpretarea termenului
ţigan în DEX ca având
semnificaţie peiorativă!,
pentru a impune defnirea lor
ca „romi”. Pentru a ne
costrânge pe noi, cei ma-
joritari, şi doar deocamdată
sub ameninţarea unor
amenzi uriaşe dinspre con-
siliul anti-discriminare, să nu
mai rostim cuvântul „ţigan”.
Amenzi care te înfricoşează
doar dacă iei aminte la
cuantumul lor şi care vor fi
urmate, dacă nu punem
acum lucrurile la punct, de
incriminări penale ale vo-
cabularului limbii române!

Trăim vremuri în
care chiar unii „lideri” ai
ţiganilor se revoltă împotriva
confraţilor lor care, din
poziţii oficiale, folosesc încă
termenul de ţigan! Şi cer
pedepsirea lor, dovadă că,
pentru a impune schim-
barea apelativului, ţiganii îşi
vor sacrifica şi semenii care
nu se aliază idiomului „rom”
menit să inducă o confuzie
bine direcţionată.

Trăim vremuri în
care maghiarimea cere cu
un tupeu fără seamăn im-

punerea maghiarei ca a
doua limbă! Şi nu
întâmplător i-a sprijinit
maghiarimea politică pe
ţigani să impună amenzile
uriaşe dinspre consiliul anti-
discriminare. Pentru că şi
ţiganii vor fi cândva stârniţi
să ceară acest „drept”. Căci,
România nu poate deveni
„ m u l t i c u l t u r a l ă ” ,
„multilingvistică” şi federală,
doar prin impunerea
maghiarei ca limbă oficială.

Iar UDMR îşi per-
mite un asemenea nivel de
ofensă ştiind că întreaga
clasă politică va tăcea. Va
tăcea pentru că, după 23 de
ani în care am acceptat im-
postura UDMR-ului de a se
comporta ca partid politic,
deşi este doar o asociaţie,
încălcând legile şi
Constituţia, felul în care a
ajuns această structură să
facă politică devine model şi
pentru politicenii noştri! Acei
politiceni care consideră că
felul de insinuare al UDMR-
ului poate fi urmat, astăzi,
când românii nu mai
agreează ideea de partide.
O strategie dezvăluită, din
prea multă vorbărie, de
către Cristian Preda, acest
lazăroiu fără barbă, dar cu
impresii similare de futur-
olog, şi care, referindu-se la
mişcarea populară în care
abia a intrat, avea să de-
fecteze adevăratul scenariu.
Acela în care, într-un mo-

ment în care înfiinţarea de
noi partide este dificilă din
cauza reticenţei populaţiei,
singura soluţie o reprezintă
înfiinţarea de „ong”-uri pe al
căror schelet să fie mimată
şi structura politică.

De aceea, asistăm
astăzi la o „naşterea” unor
ong-uri de tipul Mişcării
Populare ori a platformei
Iniţiativa România Liberală,
care vor prolifera pe întreg
spectrul poltic, urmând a
desfăşura o politică făţişă,
într-o simbioză a acordului
tacit de a nu-şi reclama rec-
iproc impostura. Aşa cum
nu au făcut-o nici cu UDMR
mai bine de două decenii!

Avem, astfel, o „mis-
care populară”, care, deşi
rezervată din timp la Osim
chiar de fiica preşedintelui,
a uitat să-şi rezerve şi am-
prenta pe internet ca dome-
niu românesc, apărând
acum sub formula
miscareapopulară.eu (de-
sigur, poate fi şi o strategeie
în care publicul ţintă să facă
legătura cu „eu”-ul lui Traian
Băsescu!).  Mai avem, iţită
la câteva zile distanţă, şi o
aglutinare de „răzvrătiţi” pe
segmentul liberal al aceleaşi
drepte, prin platforma
Iniţiativa România Liberală,
al cărui acronim, IRL, pare
croşetat dintr-un rest de SRI
(şi cum altfel, când, la
lansarea „platformei” au ac-
tivat un actual şi un fost şef

de servicii?!).
Evident, aşteptăm şi

coagularea unei „mişcări”
ori „platforme” şi dins-
pre social-democraţii
„nemulţumiţi”. Generată
poate chiar de către cel ce l-
a criticat recent, în termeni
duri, pe Victor Ponta. Un
senator care, chiar dacă a
aruncat public acuzaţii
grele, este evitat de toată
presa. Ceea ce este cât se
poate de dubios! Pentru că,
dacă era de aşteptat ca
politicul să evite „felierea”
unor acuzaţii precum raco-
larea lui Victor Ponta de
către SIE, este de necrezut
că presa se ţine departe de
o asemenea „captură”. Mai
ales că este un subiect
care, dacă nu ne roade pe
noi, roade cel puţin Europa,
care asistă la felul în care în
România serviciile ies de
sub acoperire şi acaparează
tot ce se poate.

Suspectă este însă
şi tăcerea premierului! Acela
care, deşi în cazul unor
acuzaţii mult mai neînsem-
nate pentru mersul ţării, for-
mulate de căre formatorul
de la Cotroceni, care pare a
avea o predilecţie către pre-
mieri cu state prin servicii, a
ieşit de fiecare dată la
rampă să se disculpe, acum
tace.

Oare de ce?

●

Afacerişti fără afaceri ...Afacerişti fără afaceri ...

Mihai
Vintilă

MMi se pare intere-
sant conceptul de “afacere”
care bântuie precum un
virus multe personaje locale
cu funcţii importante. “Afac-
erea”, în accepţiunea locală,
este o chestie de unde scoţi
“mălai” fără să faci nimic.
Uneori, este un monopol
care “produce”, asemenea
unei tiparniţe, bani peste
bani.

Astfel, ban la ban
trage şi omul de afaceri
devine important atât eco-
nomic, cât şi politic. Dar
pentru că urăsc
generalizările să luam
câteva exemple, să vedem
dacă le recunoaşteţi.

Să începem cu afac-
erea câinilor vagabonzi. Ei
bine, aici chiar avem o
“afacere”. Câinii nu dispar
niciodată, ba chiar şi cei
sterilizati se înmulţesc, iar
cei din spatele bisnissului se
îmbogăţesc. Se acordă prin
licitaţie, veţi spune. Da! Dar
cum se întâmplă că numai o
anumita firmă/organizaţie
căstigă o astfel de licitatie?

Avem câteva terase
aruncate pe acolo pe unde

patronii reuşesc să obţină
autorizaţiile pentru a le am-
plasa pe domeniul public. Şi
dacă tot se obţin greu

aceste autorizaţii, atunci şi
“afaceriştii” trebuie protejaţi
astfel încât să nu aibă
concurenţă prin jur, căci alt-
fel “afacerea” moare, şi
Brăila are nevoie de oameni
de afaceri prosperi.

Avem o “afacere” şi
la transportul public, alta la
livrarea de căldura de la
CET, la publicitatea pe stâlpi
etc. Brăila este toată o
“afacere”. Grav pentru noi e
că această afacere nu-i
bună şi pentru cetăţeni.

Când monopolurile
se vor sparge şi când

concurenţa va mânca şi ea
din “laurii” cu care unii se
laudă pe nedrept, atunci
poate nu vom mai fi văzuţi

ca un oraş “roşu” plin de
pensionari care bântuie prin
cele mai mari magazine si
hipermagazine din ţară.

Oare când vom face
şi din interesul nostru o
“afacere” pentru a nu ni-l
mai vinde atât de ieftin la
fiecare vot?

●

Bananul...Bananul...
(Cîntec popular liberal 

și democrat)

Mi-amintesc tot anul
De un negustor,

Ce-și vindea bananul
Fetelor cu dor.

Ele, cu toptanul,
Îl sădeau de zor
Și se făcea lanul
Strașnic roditor.

Maia, Lili, Ana,
Ciocoflenci în zbor,
Savurau banana
Din bananul lor.

Încolțise planul
Vechi și Lilia

Striga: "Vreau bananul
Doar în stepa  mea!"

Maia sub bașkanul
Inimii țipa:

"Offfffff, visez bananul
Doar în balta mea!"

Ana Huțu banul
Îl tot număra,

Dar nutrea  bananul
În pădurea sa.

Maria Ciobanu,
Alta decît cea

De-mblînzea pianul
Zărilor, cînta:

"Stingeți-mi aleanul,
Nu implor vreo stea,

Ci numai bananul
Crească-n tîrla mea!"

Pusu-le-a  arcanul
Gîndului la zid.

Și-a ajuns bananul

Lider de partid.

Cine-l vede-l crede
Domnul întrupat,

Chiar bananul verde
Se  simte-mpărat,

Îmbrăcînd sumanul
Neamului cîntînd:
"Dați-ne bananul

Să-l votăm curînd!"

Într-o noapte clanul
Hotărî că-i demn,

Și-a ajuns bananul
Primul în guvern.

Și de-atunci sărmanul
Lacrimii popor
Agăța bananul

Pe pereți cu spor.

Ca la zeul Soare
Se-nchina, văzînd
Bananul cel Mare,
Cel Viteaz și Blînd.

Cu priviri atente
Și brațe de tun

Zidea monumente
Bananului Bun.

Neam de neam n-avuse
Lider mai hapsîn
Și-ntr-o zi, Iisuse,

Un mai breaz stăpîn

Convocă divanul,
Care ținu sfat

Și atunci bananul
Fu pe loc mîncat!

(Cules de Traian Vasilcău, vineri,
19 aprilie 2013, în satul Parla-

ment, raionul Unde-s doi Banan
descrește!)


