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„Lucrurile simple nu se 

pot dovedi.”

- Nichita Stănescu
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Cezar 
A. Mihalache

AAm fost martorii unui
evident abuz al sistemului op-
erat de actuala putere. Pentru
că, deşi nu aveau calitate de
învinuiţi, s-a dispus aducerea a
peste 250 de elevi în faţa or-
ganelor. Nu cu duba; cu auto-
buzul! Căci, doar mărimea
instrumentului de timorare mai
diferă faţă de vremurile de
acum două decenii. Când am
făcut o revoluţie şi pentru a nu
se mai ridica oamenii din
stradă.

Iar înainte de a căuta
vinovaţii, ar trebui să
conştientizăm poate cel mai
grav aspect al evenimentelor
desfăşurate la liceul Bolin-
tineanu. Tinerii vor rămâne cu
o impresie „specială” după
această experienţă: fie cu o
scârbă faţă de stat şi autorităţi,
fie cu o teamă faţă de sistem.
Şi vor privi examenul care tre-
buia să fie un moment de bu-
curie ca intrare în puşcăria
vieţii. Şi cum altfel când, în
pragul maturităţii, au primit
prima lecţie de viaţă dată de
sistem: în orice clipă poţi fi sus-
pectul de serviciu! Căci, aşa au
fost primiţi copii noştri la in-
trarea într-o nouă etapă a vieţii:
cu un mesaj direct al felului în
care vor fi trataţi ca adulţi.

Şi atunci, cum să
pretindem ca ei să fie aceia
care, peste ani, să ne susţină
pensiile? Inclusiv pensiile
acelora care i-au
percheziţionat. Cum să ne mai
aşteptăm ca ei să fie viitorul
care va asigura liniştea
bătrâneţilor noastre când noi
aproape că nu am ridicat un
deget în apărarea lor? Pentru
că, deşi suntem generaţia care
se laudă că a urcat pe baricade
şi a stat cu piepturile dezgolite
în faţa tancurilor, se pare că nu
mai suntem în stare să ne luăm

de gât cu sistemul nici măcar
când este vorba de copii noştri.
Şi este cutremurător, dovedind
că indiferenţa şi letargia au tre-
cut deja la un nivel „vegetativ”.
Și suntem mult prea amorțiți
pentru a mai reacționa chiar și
în fața celui mai evident dispreț
al acelora care ne conduc.
Pentru că tot ceea e s-a petre-
cut la liceul Dimitrei
Bolitineanu, de la exerciţiul de
forţă la presupusele bâlbe ale
autorităţilor, au arătat de fapt
atitudinea pe care o are put-
erea faţă de noi.

Şi  chiar dacă a făcut
pe iritatul, arătându-se deranjat
de săltarea elevilor după exa-
men, în realitate totul a plecat
chiar de la premierul Victor
Ponta. El este cel care, cu
numai o zi înainte, a dat organ-
ului represiv libertatea de a
acţiona, spunând clar:
„Vinovaţii să meargă la în-
chisoare!”. Iar faptul că siniştrii
lui miniştri au înţeles lucrurile
exact aşa, s-a văzut şi din mân-
dria afişată de unul dintre min-
istrii care îi lăuda pe miliţienii
din subordine că au respectat
ceea ce li s-a spus să facă! Dar
dacă un procuror tembel le
spunea poliţiştilor să le pună
copiilor cătuşe ori să le tragă
câte un „bulan” peste mâini,
miliţia pontaniană din statul de
drept România făcea asta fără
să judece? Răspunsul l-am
avut chiar în fața liceului Bolin-
tineanu preț de câteva ore
bune...

Şi oricât s-a spăla pe
mâini Pilat din Pont(a), dacă
abuzurile nu vor fi pedepsite şi
nu va răspunde nimeni pentru
ele, şi nu e vorba de pedep-
sirea acarului purtător de
vorbe, atunci nu suntem de-
parte de ziua în care dubele
miliţiei chiar vor trage pe stradă
lângă oricare dintre noi. Nu
suntem departe de vremurile în
care supraveghetorii din clase
vor fi înlocuiţi cu mascaţi iar

profesorilor le vor fi ţinute
armele la tâmplă cât timp vor
corecta lucrările.

Și am fost martorii unei
încălecări instituţionale fără
precedent. Justiţia şi Internele
au intrat cu „bulanele” lor
neşcolite peste Educaţie. Iar de
acum, oricât de bolnav ar fi, nu
sistemul de învăţă-
mânt reprezintă prioritatea
reformării. Căci nu acolo este
cu adevărat criza de moralitate,
eficienţă şi legalitate. Criza
este a Justiţiei, a procurorilor
care au forţat lucrurile aşa cum
sunt ei obişnuiţi să o facă. Iar
înainte de a se mai clama re-
formarea Educaţiei, ar trebui
reformat sistemul juridic care,
încă o dată s-a dovedit, se află
mai presus de toate şi şi-a
făcut un drept nu doar din a
încăleca violent celălalte
instituţi şi structuri ale statului,
ci şi de a intra cu picioarele în
ele. Şi ar trebui văzut cât de
legale şi oneste au fost, punc-
tual, alte „dosare” coordonate
de procurorul de caz de la
Bolintineanu, dar şi cele, la
general, ale Justiţiei?

Oricum, declarând că
nu mai trăim într-un stat comu-
nist să luăm oamenii din
stradă, Victor Ponta nu s-a
„scos”. Câtă vreme nu îi va da
afară pe ministrul Justiţiei şi pe
apaticul şef al miliţienilor, el va
rămâne principalul vinovat. Mai
ales că mesajul lui de retragere
nu a venit din puritatea unui
justiţiar, ci a reprezentat un
pragmatic pas înapoi. O cedare
făcută nu atât pentru a salva
aparenţele statului de drept în
care prezumţia de nevinovăţie
a ajuns să ţină loc de justiţie, că
de aia nu mai poate procurul
Ponta!, ci pentru a degreva
caracatiţa pesedistă de la liceul
în cauză. Că şnururile duceau
mult prea sus, iar din laţuri
demonstrative puteau deveni
rapi funii de gâtul unor person-
aje politice. Astăzi din liceul de

viitori formatori pesedişti,
mâine din facultăţile de
aşezonare a cv-urilor la cari-
erele politice. Pentru că, dacă
premierul nu oprea tăvălugul
abuzurilor, nu ajungeam noi la
revoltele din Egipt sau Turcia,
dar se demascau multe
dedesubturi politice, multe iţe
ducând chiar la cei ce
destructurează astăzi statul.

Pe de altă parte, este
cât se poate de credibil ca
agitaţia de la Bolintineanu să fi
fost şi urmarea unui impuls „din
afară”. Pentru ca românii să
iasă din „admiraţia” cronicizată
în care au rămas de la alegeri.
Iar aşa cum la revoluţie am
avut nevoie de un impuls pen-
tru a ne mişca, acum,
intervenţia „din afară” a fost mai
de pe la noi, poate chiar din-
spre Cotroceni, prin Dna. Ko-
sevi, pentru a-i determina pe
românii să se ridice împotriva
urmaşului de socialist care a
vizitat China fără mandat de
reprezentare a ţării (şi care, nu
doar a supărat Cotrocenii, dar
a pus ţara într-o situaţie
delicată faţă de Europa şi
Statele Unite).

În rest, ca mod de
derulare, am putea jura că nu
doar scenariul-declanşator, dar
şi procurorii folosiţi pe post de
cap de măciucă de
scăpărătoare, au fost fix
aceiaşi din alte două cauze
celebre. Dosarul vameşilor şi
cel al referendumului. În cazul
vamesilor s-a declanşat o
acţiune isterică grefând pe
imagine României tabloul
cvasigeneralizat al corupţiei din
vămi. În final, nici un vames nu
a fost dovedit, nici un procuror
nu a raspuns, doar ţara a
rămas cu o imagine definitiv
compromisă. Urmarea s-a
vazut în dosarul Schengen de
mai tarziu. Apoi, la refrendum,
s-a procedat aproape identic,
grefând pe imaginea ţării rama
unei fraude cvasi-generalizate.

Atunci „portocalii” îi puneau să
jure, cu mâna pe biblie, pe
bătrâni. Acum justiţia roşie a
vrut să-i pună cu mâinile pe
capota dubelor pe cei care
mâine obţin dreptul de a vota.
Să intre în viaţa de adult
uniformizaţi aşa cum îi vrea
PSD-ul. Iar procurori i-au pus
pe tineri să jure că nu au
copiat. Dar nu pe biblie, că
autorităţile de acum sunt lipsite
de orice dumnezeu, ci pe
mamele lor. Or, după toate
aceste abuzuri, în care elevii
au fost ameninţaţi şi
perchiziţionaţi (încălcându-se
drepturile de reprezentare a mi-
norilor şi drepturile civile ale
tinerilor trecuţi de 18 ani), put-
erea ar trebui să ţină cont de
un lucru esenţial: în urmă cu 23
de ani, generaţia bacalaureat-
ului era mult mai timidă şi mai
timorată şi tot s-a urcat pe bar-
icade; oare cum va fi când vor
reacţiona tinerii de astăzi?!

De altfel, lucurile sunt
departe de a se fi terminat!
Pentru că procedura doar a
fost amânată, nu suspendată!
Şi s-a amânat dintr-un motiv
simplu: afişarea notelor. Când
cei picaţi sau nemulţumiţi de
rezultatele obținute vor veni
singuri să confirme principul
anchetatorilor bazat pe capra
vecinului, turnându-i pe ceilalţi.
Pentru că aşa funcţionează un
sistem condus de un personaj
care se dovedeşte mai
procuror în funcţia de premier
decat decât era chiar şi atunci
când frunzărea dosarele ca
magistrat. Iar nemernicia sis-
temului s-a văzut din grabnica
acţiune de aducere a copiilor în
faţa unor anchetatori care, prin
manipulare şi persusiune, dar
mai ales în lipsa părinţilor, tuto-
rilor şi avocaţilor, puteau obţine
de la ei toate răspunsurile de
care aveau nevoie în crearea
de „probe”.

●

Iulian
Chivu

PPentru numeroşi cititori,
BAC-ul de la Dimitrie Bolin-
tineanu ar fi un spectacol cu totul
surprinzător mai ales dacă
aceştia nu au absolvit cândva
liceul şi nu ar fi dat acest examen
în Bucureşti sau mai pe oriunde
în România. Pentru mine nu e
nimic nou nu fiindcă am slujit sis-
temul mai bine de patruzeci de
ani şi din clasa întâi până la pen-
sie am stat numai în şcoală, ci
pentru că şcoala este o instituţie
iniţiatică a statului nostru ca şi ar-
mata până nu demult, iar
iniţierea se face în conformitate
cu idealul naţional de educaţie.
Numai că aici apare problema:
idealul educaţional naţional,
oricât de bine ar fi gândit, nu se
suprapune întocmai peste su-
ma intereselor educaţionale

româneşti. E adevărat că nu pot
fi disculpate cadrele didactice de
abandonul crezului profesional şi
nu ar putea fi incoruptibile in-
diferent ce salarii ar avea, ba mai
mult sistemul le ocroteşte în ul-
tima vreme şi de compromisul
dintre principiile deontologice şi
un cod etic naţional pentru că
educaţia morală reală nu se mai
promovează în şcoli nici măcar
prin simboluri; ce texte literare,
de pildă, mai vizează în chip co-
erent şi consecvent înalte
trăsături morale românești sau
universale? Şi chiar dacă ar
face-o ele rămân anacronice într-
o lume care nu mai crede în
nimic.

Acesta este fondul
problemei BAC-ului de la Bolin-
tineanu şi nu mă surprinde
fiindcă şi pe vremea când se mai
învăţa carte (o problemă
serioasă de motivaţie) erau pro-
fesori corupţi şi examene mi-

mate; chiar dacă disciplina de
partid clama în gura mare codul
eticii şi echităţii socialiste, fiii şi fi-
icele activiştilor de partid aveau
totuşi privilegii nescrise. Despre
debusolarea din sistemul
naţional de învăţământ actual am
mai scris în aceste pagini. Rup-
tura evidentă dintre un anumit
elitism şi majoritatea unităţilor de
învăţământ se cere echilibrată
cumva. Şi primii care o încearcă
sunt cei care o simt primii, adică
oamenii şcolii. Ei simt
ameninţarea şomajului sub pre-
siunea scăderii dramatice a
populaţiei şcolare. Ce altceva pot
să aştepte cadrele didactice care
se văd nevoite să asigure cifra
de şcolarizare pentru anul
următor spre a nu intra în re-
strângere de activitate şi a nu se
confrunta cu „rigorile” ocupării
unei alte catedre într-o altă
școală? Nici cei care sunt mai
siguri de postul didactic ocupat

nu sunt incoruptibili şi vina nu
este legată musai de salariu, ci
de seriozitatea lor. Mulţi, aşa
cum a relevat-o presa zilele tre-
cute, vin să asigure asistenţa sau
vin în comisiile de evaluare pe
liste de partid şi totodată au şi
anumite obligaţii.

Oameni de „încredere”,
au fie sarcini speciale (liste cu
numele „loazelor”, se știe
numărul lucrării, s-au făcut
semne discrete pe prima pagină
etc.), fie sacini generale (să arate
că, prin „măsuri înțelepte”, pro-
movabilitatea a crescut și că
tânăra generație e totuși demnă
de încredere). Dar  e inutil să mai
vorbim despre cauze, fiindcă
doar ipocriții se fac că nu le știu
și se uimesc în fața Liceului
Bolintineanu, parcă singurul în
care se întâmplă astfel de lucruri
în România. Problema este cât
se mai amână măsurile firești,
fiindcă pierderile de-

vin amenințătoare. „Lanțul
slăbiciunilor” nu este totuși de
nedezlegat.  Eliminarea reală a
imixtiunilor politice din școală
rămâne prima condiție. Dar pen-
tru asta ar trebui ca Școala să
fie, precum Biserica, autocefală
ca reglementări și să se conducă
precum Justiția ca structură. De-
scentralizarea să fie reală, cu
eliminarea intermediarilor politici,
iar decizia să revină în întregime
consiliului de administrație al
unității. Echilibrarea ar fi imediată
și rezultatele ar fi cu ușurință pre-
vizibile. Politicile educaționale și
marketingul ar fi singurele care
ar susține competiția reală de pe
poziții egale, iar finanțarea de la
bugetul statului ar rămâne o
simplă formalitate. Nu trebuie
decât voință politică, nu un pre-
mier care să cenzureze măsurile
procedurale; problema e în
școală, nu în parchet.

●

Autocefalia școlii, o potențială soluție?!Autocefalia școlii, o potențială soluție?!
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Nicolae
Balint

A fost timp de peste
20 de ani magistrat la
Judecătoriile Miercurea-
Ciuc și Târgu-Mureș, apoi la
Tribunalul și Curtea de Apel
din Târgu-Mure. În prezent
este un avocat de succes,
dar și cadru didactic - profe-
sor universitar - în cadrul
Universităţii „Petru Maior”.
Din 2004 îndeplinește și
funcţia de arbitru comercial
la Curtea de Arbitraj
Internaţional de pe lângă
Camera de Comerţ și In-
dustrie a României și a mu-
nicipiului București. Cu șase
cărţi publicate și peste 40
de studii și comunicări
știinţifice, dr. Ioan Sabău-
Pop se consideră un om îm-
plinit, atât în plan
profesional, material, cât și
familial. 

*

- În momentul de faţă, atât
din punct de vedere social,
economic, cât și politic, sun-
tem într-o situaţie extrem 
de dificilă. În opinia
dumneavoastră, de ce
credeţi că am ajuns aici?

- În opinia mea, consider că
am ajuns aici, în primul
rând, pentru că noi am de-
molat ceva și n-am mai pus
nimic în loc. În al doilea
rând, consider că nu ne-am
stabilit într-un cadru naţional
foarte bine conturat, per-
spectivele de dezvoltare. Al-
tfel spus, noi nu am fost
capabili să valorificăm ceea
ce aparţinea acestei naţii,
acestui popor, prin tradiţie.
Mă refer la tradiţia agrară,
care ar fi trebuit continuată,
pentru că ceea ce produce
agricultura este oricând, și
în orice societate, indis-
pensabil pentru satisfacerea
nevoilor de zi cu zi. Mai tre-
buie spus că am avut unele
sectoare industriale com-
petitive, care ar fi trebuit
continuate și puse, evident,
pe un alt plan de dezvoltare.
Vă dau doar două exemple:
industria lemnului, unde
România, până în 1989,
ocupa un loc de frunte în
Europa, și industria de pre-
lucrare a produselor ali-
mentare... Aceste industrii,
în loc să fie retehnologizate,
a a cum ar fi fost firesc, au
fost, la fel ca multe altele,
pur și simplu demolate. Mai
trebuie spus și faptul că, în
această perioadă, a fost o
derută extraordinară în rân-
dul oamenilor, fapt de care
au profitat cei care au venit

cu idei, gânduri și planuri
ascunse, cu tendinţe de
trădare și jaf.

- Din această sumbră 
și pesimistă perspecti-
vă, conturată de
dumneavoastră în linii mari
în ceea ce are esenţial și
dominant, care credeţi că va
fi destinul acestui popor?

- În acest moment este
foarte dificil de dat un
răspuns cert și tranșant. Ne
lipsesc încă foarte multe el-
emente care ar putea să
contureze pe deplin un
răspuns de o asemenea
factură. În formule
romanţate însă, s-a spus în
fel și chip: că suntem pre-
cum Pasărea Phoenix și
vom renaște din propria
noastră cenușă, că suntem
Grădina Maicii Domnului și
ne aflăm sub ocrotire
divină... Dincolo de aceste
gânduri și speranţe, care ţin
de specificul și etosul unui
popor, adevărul este însă că
- folosind o expresie dintr-o
piesă a lui George Astalo  -
trebuie „să ne întoarcem la
matcă” și să redescoperim
munca responsabilă, în
ceea ce are ea sublim și
înălţător.

- Voi trece acum, cu
întrebările mele, într-un alt
registru. În timp ce alţii, spre
cinstea lor, își afirmă cu
orice ocazie sentimentul
naţional, noi, românii - și mă
refer, în primul rând, la
unele instituţii abilitate ale
statului român, dar și la
politicieni - nu avem nici
măcar minima demnitate de
a reacţiona la jignirile și
afronturile care ni se aduc
din afară, dar și din interior.
De ce credeţi că se
întâmplă aceasta?

- Pe această temă s-ar
putea vorbi foarte mult, dar
nu cred că spaţiul alocat in-
terviului vă permite aceasta.
Ca atare, voi fi foarte succint
și vă voi spune doar că den-
igrarea noastră, ca popor,
începe cu Mihail Roller și ar-
mata de cominterniști care a
invadat România după
1945. În opinia mea, vreau
să vă spun faptul că, după
1990, suntem singura ţară
unde – paradoxal - Com-
internul mai funcţionează ca
filială, fără însă ca acest
Comintern să mai existe. În
acea învălmășeală tulbure
din decembrie 1989, urmașii
acelor cominterniști, precum
Iliescu, Brucan, Bârlădeanu,
și mulţi alţii, au pus mâna pe
putere. Mulţi dintre cei
ajunși mai apoi în funcţii de
răspundere erau cu atât mai
valoroși cu cât ne denigrau

mai mult. Bunăoară, așa
cum a făcut-o Patapievici,
dar și alţii, așa-ziși
cărturari.... Ei nu au făcut,
de fapt, decât să continue
ideologia cominternistă.
Răspunsurile faţă de deni-
grarea noastră ca popor tre-
buie dat însă în planul
ideilor și ele trebuie elabo-
rate sub forma unor studii,
comunicări și volume docu-
mentate, elaborate de Aca-
demia Română, de
Universităţi și Institute de
Cercetare. Politicienii pe
care îi avem noi azi nu sunt
capabili să dea asemenea
răspunsuri documentate, la
obiect. Mare parte dintre
acești politicieni sunt oa-
meni fără cultură, nu sunt
animaţi de un spirit naţional
minim în manifestările lor și
sunt dispuși la fel de fel de
compromisuri și complicităţi.

- După îndelungi demersuri
juridice aţi reușit să câștigaţi
procesul împotriva încercării
de atribuire a unui nou
nume străzii Călărașilor din
Târgu-Mure. Acum aţi avut
un nou demers juridic încu-
nunat, după cum se știe -
într-o primă fază -, de suc-
ces. Ce puteţi să spuneţi
despre acesta din urmă?

- A  vrea, totuși, să spun
câteva cuvinte și despre
procesul în referire la strada
Călărașilor. A fost un litigiu
greu și lung, derulat pe par-
cursul a  ase ani. A fost greu
din cauza echivocului mani-
festat de unele instanţe
judecătorești, dar și datorită
unor compromisuri realizate
la nivel local cu UDMR.
Aceasta urma să primească
pentru totdeauna denu-
mirea străzii (Kossuth -
n.a.), iar ceilalţi, care să
spunem că reprezentau
partea română, urmau să
primească niște investiţii în
zonă. În fine, în cele din
urmă, procesul a fost
câștigat, la Curtea de Apel
Craiova, de cei care s-au
opus de la bun început
atribuirii unui nou nume
străzii Călărașilor din Târgu-
Mureș, și pe care eu i-am
reprezentat în instanţă.
Referitor la procesul ce are
ca obiect revendicările de
păduri din zona Reghin-
Topliţa… Este vorba de
circa 140.000 de ha de
pădure, revendicate de
urmași ai optanţilor unguri,
optanţi care s-au întors în
Transilvania cu armatele lui
Horthy, însângerând-o.
Acum, urmașii acelor grofi și
baroni vin să revendice
drepturi din perioada
feudală, neţinând seama că,
după 1919, societatea
românească, dar și

omenirea în general ai avut
un progres, inclusiv în
domeniul mentalităţilor priv-
itoare la proprietate. La
Reghin a fost un proces prin
care se revendica, de către
o fostă societate
comercială, Gudeamester-
haza, refăcută, reînfiinţată,
„spălată și albită”, și de
către familiile foștilor grofi
Banffy, Teleki  ș.a., a 29.800
de ha de pădure. Eu, cu
modestie pot spune, am
reprezentat, într-o echipă,
Prefectura Mureș - respec-
tiv Comisia de fond funciar
a judeţului Mureș -, fiind
primul proces de o aseme-
nea factură câștigat într-o
primă fază. Așadar, la
Judecătoria din Reghin, s-a
pronunţat o primă soluţie,
într-o primă instanţă, în sen-
sul că acești pretendenţi,
veniţi din întunecimile isto-
riei, nu sunt îndreptăţiţi la
restituirea pădurilor respec-
tive. Eu vreau să fac o pre-
cizare. După 1919, 1921,
1940, acolo (zona în litigiu -
n.a.) s-au făcut
împroprietăriri, ca urmare a
trecerii prin reforma agrară,
la statul român și pentru
români, și pentru unguri, și
pentru sași, dar și pentru alţi
locuitori care erau acolo.
Vreau să vă mai spun că
statul român a căzut într-o
capcană prin această lege,
pe care eu o consider de
trădare, Legea 247/2005,
dată în timpul guvernului
T ă r i c e a n u .

- Ce credeţi că ne lipsește
nouă - mă refer în primul
rând la această clasă
politică, încremenită în tim-
pul trecut -, ca, dincolo de
opiniile politice personale,
să avem un proiect naţional
de viitor, viabil în timp?

- Nouă nu ne lipsește
aproape nimic, și totuși…
Nouă ne lipsește 
o schimbare adevărată,
fundamentală. Cred că
avem o lipsă acută de
specialiști. Ar trebui să
formăm și să stimulăm
specialiști pentru toate
domeniile. Apoi, ca o lipsă
care ne vine de undeva din
străfundurile istoriei…, nu
știm, sau poate nu suntem
capabili, să ne organizăm
eficient. Între noi și nemţi,
spre exemplu, nu e nici o
deosebire în ceea 
ce privește capacitatea,
inteligenţa, priceperea,
dăruirea… Deosebirea o
face însă capacitatea lor de
a se organiza, în timp ce noi
suntem incapabili de așa
ceva. Un proiect naţional de
anvergură reprezintă,
înainte de toate, o problemă
de macrosistem. E foarte

greu de realizat acum un
proiect naţional, de vreme
ce, în negocierile cu UE -
mă refer la cuprinsul Tratat-
ului de aderare -, noi „am
căzut în genunchi” și am
cedat la tot ceea ce ni s-a
cerut. Spre exemplu, în ma-
terie de privatizare, dar se
pot da multe alte exemple…

- Iar acum, la final, în cali-
tate de cadru didactic uni-
versitar, formator de
specialiști, dar și de carac-
tere, ce proiecte de viitor
aveţi?

- Doresc, în primul rând - și
spun acest lucru cu modes-
tia cuvenită -, ca prin
prestaţia mea la catedră,
dar și în afara ei, să fiu un
exemplu pentru generaţiile
pe care le pregătim în
cadrul Universităţii noastre.
Doresc, de asemenea, să
public cele două cărţi pe
care le am în curs de fi-
nalizare, și nu în ultimul
rând, așa cum am făcut-o și
până acum, să-mi aduc
contribuţia în continuare la
reprezentarea și apărarea
cauzei naţionale, pentru că,
înainte de toate, m-am
născut și aparţin acestui
popor, de care eu sunt și voi
fi mândru până în ultima
clipă. În fine, doresc să mai
precizez că lucrez la o Isto-
rie a proprietății în Transil-
vania, o lucrare în care
doresc să ofer un răspuns
de ce românii au fost săraci
în această provincie
românească. Au fost
persecutați o istorie
întreagă și supuși unor
interdecții începând cu Tri-
partitul lui Verboczy din
1517, Aprobatele și
Constituțiile din secolul al
XVIII-lea, adică vreau să
spun că nu puteau fi propri-
etari de suprafețe funciare
care aparțineau așa-zișilor
”domni de pământ”, grofii și
conții unguri. Ne asumăm o
istorie de drame și
nelegiuiri, dar nu putem uita
consecințele lor datorate
unor împilări seculare.

●
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Ungaria naţionalizează clădirile istorice, pădurile şi terenurile agricole din Ardeal!Ungaria naţionalizează clădirile istorice, pădurile şi terenurile agricole din Ardeal!

Gheorghe
Funar

AAceasta este reali-
tatea incredibilă, dar
adevărată, care se desfășoară
cu concursul autorităților Stat-
ului Român și împotriva
Poporului Român, cu
consecințe foarte apropiate
vizând integritatea teritorială a
României! Este necesar ca tot
românul să se întrebe și să
afle: de ce s-a ajuns la actuala
situație și ce se urmărește?

După lovitura de stat
din decembrie 1989, la care
autoritățile de la Budapesta au
avut o contribuție însemnată în
declanșarea ei și la numărul
morților, Ungaria împreună cu
bisericile maghiare și
organizațiile etnicilor unguri din
România au pus în aplicare un
plan diabolic vizând anexarea
Ardealului printr-un nou Diktat
pregătit pentru anul 2014 la
Bruxelles. Argumentele princi-
pale ale Ungariei pentru
obținerea acestui Diktat sunt
următoarele:

1) Numărul cetățenilor români,
majoritatea din Ardeal, care au
solicitat și obținut cetățenia Un-
gariei să fie de cel puțin 4,5 – 5
milioane. Până în prezent, Un-
garia a acordat dubla cetăţenie
la peste trei milioane de
cetăţeni români. Zilnic, în 920
de localităţi din Ungaria se
acordă gratuit cetăţenia
ungară la mii de români get-
beget, care astfel intră în
Spaţiul Schengen, iar Comisia
Europeană se face că nu vede
nici nu aude. Peste puţină
vreme Comisia Europeană şi
Parlamentul European vor afla
şi constata că românii au intrat
în Spaţiul Schengen fără ca
România să beneficieze de
acelaş statut ca şi celelalte ţări
membre ale Uniunii Europene.

2) Obţinerea pe toate căile, ile-
gale şi legale, a peste 50% din
proprietăţile imobiliare din
Ardeal de către Ungaria. Până
în prezent, Ungaria prin nu-
meroase persoane juridice și
persoane fizice ungare a reușit
să obțină 30-40 la sută din
proprietățile imobiliare din
Ardeal, iar prin aplicarea ul-
timei Legi de retrocedare a Gu-
vernului Ponta II se va ajunge
în anul 2014 ca peste 50% din
aceste proprietăți să nu mai
aparțină Statului Român, ur-
mând să fie naţionalizate de
către Ungaria sau dobândite
ilegal, inclusiv prin furtul pios.

După îndeplinirea acestor
două mari obiective, Ungaria
va cere Comisiei Europene și
Parlamentului European apli-
carea principiului
autodeterminării popoarelor !
Autoritățile de la Budapesta
speră ca prin Diktatul de la
Bruxelles, din anul 2014,
Ardealul să devină autonom și
apoi să fie anexat la Ungaria.

Principala cale folosită pentru
dobândirea ilegală de imobile
din Ardeal o constituie așa-
zisele retrocedări în natură, de

fapt naționalizarea mascată de
către Ungaria a mii de clădiri și
milioane de hectare de păduri
și terenuri agricole din propri-
etatea Poporului Român și
Statului Român!

ADEVĂRUL ISTORIC cunos-
cut foarte bine de Ungaria și de
unguri, dar trecut sub o
condamnabilă tăcere de
autoritățile de la București și
partidele politice parlamentare,
este următorul:

1)După Tratatul de la Trianon,
din 4 iunie 1920, Ungaria a
acționat și a reușit să obțină
despăgubiri din partea Statului
Român pentru toate imobilele
pe care le-a avut în proprietate
Statul ungar în Ardeal, până la
1 Decembrie 1918, precum și
pentru optanții unguri. Sub
această denumire de optanți
sunt cunoscuți acei cetățeni
români de etnie ungară care,
după Tratatul de la Trianon, au
optat pentru cetățenia Ungariei
și au părăsit România. În total
au fost 367 optanți. Optanții
unguri împreună cu Ungaria au
depus numeroase reclamații la
Societatea Națiunilor și au de-
schis foarte multe procese
cerând despăgubiri pentru
imobilele lor care au intrat în
proprietatea Statului Român.
La propunerea Consiliului
Societății Națiunilor s-a format
Tribunalul Arbitral româno-
ungar de la Paris, unde a avut
loc procesul optanților unguri,
în perioada 1923-1930. Difer-
endul dintre Ungaria și Româ-
nia a fost bine analizat și
prezentat de către Nicolae Tit-
ulescu, ministrul de Externe al
României, în expunerea ținută
în Consiliul Societății
Națiunilor, în ziua de 5 iulie
1923. Acum 90 de ani, Nicolae
Titulescu a subliniat că Ungaria
pretinde “plata în aur a
despăgubirilor”, iar optanții un-
guri puteau să-și păstreze
bunurile imobile în cadrul
legilor românești, dar nu au
făcut-o, acceptând să fie
despăgubiţi. În urma negocier-
ilor purtate între delegația
României condusă de ministrul
de Externe, Nicolae Titulescu
și delegația Ungariei condusă
de contele Albert Appony și a
Convențiilor de la Haga (din 20
ianuarie 1930) și Paris (21
aprilie 1930) s-a decis că plata
despăgubirilor stabilite de Tri-
bunalul Arbitral de la Paris se
face din Fondul Agrar deschis
în Elveția, la o bancă din
Basel, de către Statul Român.
Din acest fond au fost plătite
despăgubiri uriașe către Un-
garia și optanții unguri. În-
cepând cu anul 1931 sumele
destinate despăgubirilor către
Ungaria și optanții unguri au
fost evidențiate în Bugetul de
venituri și cheltuieli al
României. După unele surse,
suma despăgubirilor s-a ridicat
la echivalentul a peste 100
tone aur pur (de 24 carate), iar
după alți cercetători la circa
600 tone aur pur. După mai
bine de 80 de ani de la plata
despăgubirilor către Ungaria și
optanții unguri, precum și după
deschiderea arhivelor pe
această temă, guvernatorul

Băncii Naționale a României,
președinții și premierii
României, miniștrii de Finanțe
și directorii S.R.I. și S.I.E., pre-
cum și mulți academicieni și is-
torici cunosc suma totală a
plăților făcute de Poporul
Român și Statul Român pentru
imobilele care au aparținut Un-
gariei și ungurilor până în anul
1918 în Ardeal. În mod inex-
plicabil, cu toții o păstrează la
secret ! De ce? Pentru ca
Poporul Român și Parchetul să
nu afle că retrocedările post-
decembriste către bisericile
maghiare și numeroase alte
persoane juridice și fizice un-
gare sunt ilegale și în fapt
reprezintă naționalizarea de
către Ungaria a mii de clădiri
istorice și a milioane de
hectare de pădure și terenuri
agricole din România, mai ales
din Ardeal. Este cert că expro-
prierea imobilelor din Ardeal,
care au aparținut Ungariei,
optanților unguri și bisericilor
maghiare s-a făcut prin acor-
darea de despăgubiri din
partea Statului Român! Există
documente oficiale referitoare
la clădirile, terenurile agricole
și pădurile expropriate.

2) În perioada 1940-1944,
după Diktatul de la Viena,
autoritățile Statului ungar au
falsificat toate cărțile funciare
din Ardealul ocupat și au în-
scris, din nou, în proprietatea
celor care au fost despăgubiți
din Fondul Agrar toate imo-
bilele pe care le-au avut în tim-
pul Imperiul habsburgic.

3) După 6 martie 1945
comuniștii evrei și unguri din
România nu au confiscat sau
naționalizat bunurile imobile și
mobile ale bisericilor maghiare,
nici ale evreilor și ungurilor, ci
pe cele ale românilor și Biseri-
cilor Ortodoxă și Greco-
Catolică.

4) Atât în perioada interbelică,
dar mai ales în timpul socialis-
mului nu s-au actualizat cele
mai multe cărți funciare din
Ardeal, nefiind înscrise
modificările intervenite în
privința proprietarilor.

5) Prin Legea nr.260 din 4
aprilie 1945, toate înscrisurile
în cărțile funciare efectuate în
perioada 1940-1944 au fost
declarate nule de drept! În
foarte multe cărți funciare nu
au fost operate radierile
corespunzătoare.

6) În vara și toamna anului
1944 o mare parte din arhivele
localităților din Ardeal au fost
duse în Ungaria, iar cele
rămase în România se
încearcă de către U.D.M.R. să
fie luate de la Arhivele Statului
Român și trecute la bisericile
maghiare pentru a nu se de-
scoperi lanțul de infracțiuni prin
care Ungaria și alte persoane
juridice și fizice maghiare au
naționalizat sau au fost
împroprietărite cu peste 30%
din clădirile, terenurile agricole
și pădurile din Ardeal. Un ex-
emplu edificator, aflat în atenția
opiniei publice din România,
este cel al retrocedării, de fapt

al împroprietăririi Bisericii Re-
formate din Sfântul Gheorghe
cu clădirea Colegiului “Szekely
Miko”. În decembrie 2010,
D.N.A. Brașov i-a trimis în
judecată pe Attila Gabor Marko
(se pare, fratele lui Marko Bela,
fost președinte al U.D.M.R. și
fost vicepremier al României),
fost subsecretar de stat la Ofi-
ciul Regional pentru Relații In-
teretnice din cadrul Ministerului
Informațiilor Publice, Tamas
Marosan, reprezentantul
Eparhiei Reformate din Ardeal
și Silviu Clim, fost consilier ju-
ridic în cadrul Ministerului
Justiției. Ei au fost acuzați de
abuz în serviciu contra intere-
selor publice, cu consecințe
deosebit de grave. Acuzații au
întocmit, în 14 mai 2002, docu-
mente false din care rezultă că
imobilul a fost în proprietatea
Bisericii Reformate din Sfântul
Gheorghe și au acționat pentru
ca el să fie restituit Eparhiei
Reformate din Ardeal.

În aprilie 2002, Ministerul
Administrației Publice a pre-
cizat că imobilul respectiv nu
poate fi retrocedat în baza
O.U.G. nr.83/1999. Retro-
cedarea s-a făcut în baza unui
extras fals de carte funciară.
Procurorii au stabilit că
inculpații au prejudiciat Statul
Român cu 1.300.000 euro.
Judecătoria Buzău i-a con-
damnat, în iulie 2012, pe
inculpați la trei ani de în-
chisoare, din care pe Attila
Gabor Marko și Tamas
Marosan cu executare, iar Sil-
viu Clim cu suspendarea
executării pedepsei. După ce
Attila Gabor Marko a fost ales
deputat din partea U.D.M.R.,
dosarul a fost trimis spre
judecată la Înalta Curte de
Casație și Justiție. La dosarul
respectiv este depusă o
adresă a Ministerului Justiției
care solicită Instanței Supreme
să constate că sentința de con-
damnare pronunțată de Judec-
toria Buzău este nelegală și că
în acest caz nu există prejudi-
ciu adus Statului Român ! In-
credibil ! De asemenea,
Ministerul Justiției a subliniat
că Primăria Municipiului Sfântu
Gheorghe nu s-a constituit
parte civilă, fiind condusă de
reprezentanții U.D.M.R. La ter-
menul din 27 iunie a.c., Înalta
Curte de Casație și Justiție a
hotărât să amâne procesul
pentru data de 10 octombrie
a.c.

7) După 23 august 1944 și în
baza art.8 din Convenția de
armistițiu semnată la Moscova,
în 12 septembrie 1944,
bunurile reprezentând propri-
etatea Ungariei și Germaniei
de pe teritoriul României au
fost sechestrate și, în baza
Legii nr.91 din 9 februarie 1945
au fost puse sub supraveg-
herea Casei de Administrare și
Supraveghere a Bunurilor In-
amice (C.A.S.B.I.). Aceste
bunuri nu au fost confiscate de
regimul comunist și, ca ur-
mare, nu pot face obiectul
retrocedărilor către Ungaria și
Germania.

8) La toate retrocedările din

Ardeal către Ungaria și nu-
meroase persoane juridice și
persoane fizice ungare sunt
prezentate, la instanțele
judecătorești și la comisiile
constituite în acest scop, copii
ale cărților funciare sau ex-
trase din acestea. Cele mai
multe sunt falsificate sau in-
complete. Dar, cărțile funciare
nu au valoarea de înscrisuri
constitutive de drepturi reale,
ele fiind de fapt o evidență a
imobilelor. Drepturile reale tre-
buie dovedite cu documentele
originale care atestă titlul de
proprietate. Pentru a grăbi
retrocedările ilegale de imobile
către Ungaria și bisericile
maghiare s-a ajuns la o situație
de neimaginat: cei care
revendică ilegal imobile în
Ardeal au depus și depun plân-
geri penale împotriva
angajaților din primării care tre-
buie săptămânal să meargă la
Parchet, unde sunt citați, pen-
tru a da declarații în legătură
cu refuzul retrocedării ilegale
de clădiri și terenuri. Vi-
cepremierul României, Liviu
Dragnea, cunoaște situația
retrocedărilor ilegale de imo-
bile din Ardeal, inclusiv
teroarea la care sunt supuși
mulți angajați ai primăriilor,
dar…tace şi nu acționează. Îi
este frică de subiect și mai ales
de consecințe.

9) Restituirile în natură către
Ungaria, bisericile maghiare și
alte persoane juridice și per-
soane fizice ungare, în temeiul
legislației bogate în domeniul
retrocedărilor de imobile, dar
având la bază acte false și ig-
norând despăgubirile uriașe
plătite de Statul Român, au
drept consecințe anularea Re-
formei agrare din anul 1921 și
a efectelor unor tratate
internaționale, precum și
revenirea la situația proprietar-
ilor de păduri dinainte de 17/29
decembrie 1863.

Din multe clădiri de locuit
naţionalizate de către Ungaria
sau retrocedate ilegal biseri-
cilor maghiare şi altor per-
soane juridice şi fizice ungare
au fost evacuaţi ori sunt în curs
de evacuare locatarii români,
proprietari ai locuinţelor re-
spective în baza Legii
nr.112/1995. S-a ajuns în
România post-decembristă ca
hoţii şi samsarii de imobile ale
Statului Român să-i evacueze
pe români din locuinţele
cumpărate în mod legal.

●



Ghimpele Națiunii

Greu de suspendat, greu de dovedit…Greu de suspendat, greu de dovedit…

Cezar 
A. Mihalache

DDincolo de pactul de
coabitare sau, poate, tocmai
graţie prevedirilor din textul
acestuia, Traian Băsescu şi
Victor Ponta dau la iveală un
nou punct comun. Sunt la fel
de protejaţi. De către sistem,
de către „servicii”, de către
conspiratori ori de către
„făcătorii” de premieri şi
preşedinţi (şi viceversa!). Iar
dacă Traian Băsescu s-a
dovedit greu de suspendat,
premierul Victor Ponta este pe
cale să capete şi el armura
politică de indestructibil, fiind la
rându-i greu de… dovedit.

Astfel, într-o
discrepanţă făţişă faţă de
bunul simţ, moralitate şi etica
universitară, într-o sfidare care
vine din partea unui sistem
gata să azvârle în dube infrac-
torii examenului de maturitate,
dar maschează plagiatul gu-
vernamental, nici la a doua stri-
gare a Justiţiei pe marginea
furtului (ne)intlectual pontanian
nu s-a reuşit încadrarea în
ramă a titlului de doctor. Din
nou, susţinătorii, lingăii şi
făcătorii de contra-argumente

s-au unit în proletariatul de
clan şi influenţă al micului so-
cialist, producând o nouă
dovadă a nedovedirii carac-
terului de plagiat a lucrării de
doctorat: Victor Ponta a copiat,
dar nu a plagiat pentru că, în
fapt, a copiat toar… texte de
lege!

Un nou şiretlic
croşetat pentru a-l scoate pe
basma curată pe „dottore” din
cele trei ceasuri bă(t)ute ale
justiţiei. Iar dacă, iniţial, la
primul ceas al arginţilor, s-a
decis  neînceperea urmăririi
penale pentru că procurorul de
caz a administrat probe fără să
înceapă şi urmărirea penală
(ba, mai grav, chiar procurorul
a comis un plagiat, preluând in-
tegral  expertizele Oficiului
Român pentru Drepturile de
Autor, iar pentru asta va fi
probabil sancţionat!), la a doua
strigare a Justiţiei, la Parchetul
General, s-a venit cu o „probă”
care nu neagă paginile copi-
ate, dar, „demonstrând” că pre-
mierul a copiat doar texte de
lege, elimină caracterul de furt
intelectual. Practic, un al doilea
NUP, o abolvire de infracţiunea
de plagiat motivată prin faptul
că au fost copiate doar texte
de lege!

Un argument de care
apărătorii plagiatorului sunt pe-
semne tare mândri! Şi care ar
trebui să asigure depăşirea cu
succes și al celui din urmă cânt
al Justiţiei, la Curtea Supremă.
Numai că, tocmai prin acestă
„probă”, a copiatului de texte
legislative, apărătorii pon-
tanieni îl împing pe premier din
nou spre furcile comisiilor de
etică. Căci, având deja decizia
Parchetului General care îl
absolvă de infracţiunea de pla-
giat, dar menționează că pre-
mierul a copiat texte de lege,
se va putea lesne rdica prob-
lema caracterului ştiinţific al
lucrării de doctorat. Or, dacă
lucrarea reprezintă doar o
înşiruire de texte de lege, ea
va trebui anulată, iar titlul de
doctor retras, pentru că teza nu
face dovada dovada
contribuţiei originale a autorul!

Un clenci în care
apărtorii pontanieni l-au vârât
cam degeaba pe „dottore”!
Pentru că oricum premierul nu
ar fi trebuit să se teamă
consecinţe chiar și în urma
unei eventuale dovediri a furtu-
lui intelectual, făcătorii de
probe având la îndemână o
soluţie mult mai simplă de a
anula definitiv tenta

infracțională a plagiatului.
Legea dreptului de autor, care,
printre alte aberaţii,
menţionează şi faptul că nu
sunt protejate „ideile, teoriile
(…) textele oficiale de natură
politică, legislativă,
administrativă, judiciară şi tra-
ducerile lor oficiale”. Altfel
spus, în faţa legii oricum nu ex-
ista din start o infracţiune cu
urmări penale! Ci doar o
eventuală jenă etică.

Rămâne dară de văzut
cum apărătorii pontanieni își
vor suci propriile argumente-
probă pentru a dovedi, de data
aceasta în faţa unor comisii
etice, faptul că teza de doc-
torat, fiind doar o înşiruire de
texte legislative, are totuşi un
caracter ştiinţific şi aduce o
contribuţie originală a autorului
în materie judiciară. Iar pentru
asta nu ar fi surprinzător să
vedem o pleiadă de jurişti ju-
rându-se că, între timp, tot
ceea ce a scris Victor Ponta în
lucrare a căpătat caracter leg-
islativ! 

O dovadă irefutabilă a
contribuţiei originale a autoru-
lui! Şi poate, cine ştie?!, mâine-
poimâine, vom fi puşi în faţa
unui aport legislativ şi dinspre
alte „scrieri” pontaniene, de la

lucrările de masterat ori de
licenţă la scrisorile pe care le
expedia când, flăcău fiind, per-
iferiile Parisului le cutreierea în
definirea personalităţii sale…

Oricum, micul socialist
urmează linia înaintaşilor lui de
suflet, care, pentru a-şi justifica
funcţiile luate cu japca de la
adevăraţii intelectuali, şi-au in-
ventat diplome. Ei măcar au
mai și inventat câte ceva, de la
facultăţile „muncitoreşti” la
„Fane Gheorghiu”!, cei de
acum doar plagiază.

Iar dacă apărătorii pre-
mierului au născocit găselniţa
că Victor Ponta nu a plagiat
pentru simplul că a copiat
„doar” texte de lege, atunci toţi
cei ce vor să apere imaginea
școlii românești ar trebui să
forţeze structurile din sistemul
educaţional să reanalizeze
caracterul ştiinţific al lucrării
premierului. 

E adevărat, e puțin
probabil ca revenirea la
„instanţele” din educaţie să re-
zolve ceva, fiind sub controlul
psd-ului, dar măcar s-ar arăta
clicii de impostori intelectuali
că în mai există şi meritocraţie.

●

„Eroismul” fabricat sau despre plagiatul sfidător „Eroismul” fabricat sau despre plagiatul sfidător 

Romeo
Tarhon

IIată că,  într-un stat
guvernat de către un prim-pla-
giator al țării, a cărui pecete de
„dottore ” a fost pusă de către
însuși Băse Vodă cel Sucit,
răzgândacul cotrocean, se fură
chiar și patriotismul  din poezii,
cu tot cu poezii… Voi dezvălui
în acest articol un caz scanda-
los de plagiat săvârșit de către
sau în numele copilei Sabina,
ori, cel mai probabil, indirect,
de către cei ce o reprezintă
public și juridic: părinți, avocați,
purtători de cuvânt și imagine
publică...

Este un caz  în care a
fost plagiat subsemnatul, autor
al multor poezii de vibrație
patriotică în care primează
sentimentele de îngrijorare
pentru soarta țării și viitorul
românității. Un caz  jenant în
care sunt furat, înlăturat ca
autor de pe propriile versuri și
de pe imaginea pe care am im-
primat versurile poeziei
„Românie, plâng și plângi”
publicată pe rețeaua facebook,
în revistele și pe site-urile liter-
are și patriotice naționaliste în
data de  3 februaie 2013, așa
cum veți consta accesând link-
ul paginei mele de autor de pe
facebook unde este postată,
pe fond negru, cu numele  meu
și cu Drapelul Tricolor pe care
scrie „Mișcarea pentru Uni-
tatea Națiunii Române” pe care
o păstoresc spiritual.

Sabina este eroina
teribilei isprăvi de a fi purtat tri-
colorul-bentiță pe frunte, în
școală, isterizând profesori,
unguret, politruci, jurnaliști,
gălăgioși și falși patrioți și o
întreagă țară, bucurându-se de
o susținere de circa 60.000 de

simpatizanți pe pagina
personală de pe facebook. Re-
cent, Mihaela Tălpău, poetă
prietenă din cercurile mele lit-
erare de pe facebook și din
alte rețele de artă și cultură, a
descoperit pe pagina Sabinei
poezia mea, fără numele meu
ca autor și fără insemnele
mișcării spirituale. Le
acoperise să nu se vadă și să
pară că sunt creațiile ei.
Revoltată, prietena m-a
atenționat asupra acestui caz
de plagiat cu bună știință, de
furt a imaginii și de însușire a
poeziei (ceva de genul furtului
unei poezii de dragoste
săvârșit de către mediatizatul
„iubit” al Bahmuțancei lui
Prigoană, un biet personaj
plătit să facă figurație de către
această pereche de circari
conjugați care vor să se se
căsătorească de un număr de
ori record și să intre în Guin-
ness Book). Domnișoara
Sabina (nemijlocit, cu propria
mânuță pe tastatura patrio-
tismului pompos, ori prin mâna
mânărească a celui pe care l-a
împuternicit să o reprezinte
public),  și-a permis să preia
imaginea cu poezia, să
acopere numele autorului și
drapelul tricolor cu denumirea
mișcării și să o posteze cu nu-
mele ei. Așa cum lesne puteți
constata vizitând pagina ei cu
pricina prin următorul link de
acces:

Comparând cele două
imagini pe care este imprimată
poezia, veți delibera fără efort
asupra acestui caz de sub-
tilizare, de plagiat, de folosire
nepermisă, abuzivă și
frauduloasă a unei creații liter-
are cu drept de autor, prin
îndepărtarea insemnelor de
identificare ale autorului și re-
publicare sub propriul nume.

Este evidentă intenția de a de-
termina numerosul public să
creadă că poezia îi aparține
chiar ei, micii mari eroine abile,
dedate  încă de pe acum fal-
surilor și mistificării. Veți de-
scoperi la comentarii faptul că
Mihaela Tălpău, o persoană de
o moralitate și probitate de
excepție, i-a atras Sabinei
atenția asupra plagiatului, i-a
transmis propria indignare dar
și un mesaj din partea mea ca
autor, prin care arătam că, deși
ar trebui să mă simt onorat
pentru preluarea poeziei mele
ca mesaj liric pentru țară, așa
cum procedează numeroase
bloguri, site-uri și reviste din
țară, din Basarabia
românească și din lume, dar
cu numele autorului,  nu pot
decât să dezavuez  fapta
nedemnă a tinerei răsfățate de
către un puhoi de oameni, ca
urmare a gestului de bravură
care a declanșat o mare
vânzoleală  națională. Chiar și
„cultivatul” primar Venghele s-
a alăturart marii mase de
susținători și inițiatori a tot felul
de mitinguri, mișcări și
manifestări folosite drept ca-
muflaj politic și mijloc de dis-
tragere a atenției națiunii de la
gravele probleme economice,
sociale și politice ale țării.

Din păcate, ca și pre-
mierul victor Ponta, fetița cu
bentiță-tricolor nu s-a sichisit
să răspundă apelurilor ultima-
tive, să-și asume plagiatul, să
posteze o notă prin care să-și
exprime regretabilul gest… Mă
aștept, desigur, și la atacuri de
genul: „Tu, Romeo Tarhon,
gazetar versat și poet  gen-
eros, te pui la mintea unei
fetișacane?” Convertită rapid 
într-o procesiune colectivă
paranoică, fapta para-eroică a
Sabinei a fost rapid  confiscată,

dirijată și folosită, cu buna ei
știință și a maturilor care o
regizează din spate, drept mi-
jloc de manipulare națională.
Desigur, avem mare nevoie de
oameni curajoși, de modele,
de tineri învăpăiați care să ar-
boreze dragostea pentru țară
mai ales în zonele în care
românsimul este sufocat de
ungurimea manipulată la rân-
dul ei de către clasa politcă
româno-maghiară înfrățită în
lupta comună pentru trădare,
denaționalizare, distrugere a
neamului românesc, dezmem-
brare a țării și deposedare a
românilor de patromoniul
național mult subțiat după 23
de ani de secătuire prin jaf.
Decât manipularea viilor prin
imaginea unor tineri morți, ca
în decembrie 1989, este
preferabilă manipularea
morților (!) prin imaginea unor
tineri vii…  Necunoscute sunt
căile…

Este posibil ca
această sfidare din partea
fetiței din Covasna să fie o ati-
tudine firească în mentalitatea
generației ei și a celorlalți con-
generi contemporani care îl au
drept model pe tânărul premier
care, plagiind ordinar, nu s-a
sinchisit să-și asume (i)re-
sponsabilitatea faptei și, iată,
conduce după propriul model
destinele unei națiuni ai cărei
copii  au înțeles că le este
permisă cumpărarea exam-
enului de bacalaureat prin
copiere, prin acceptarea
corupției, parte a marii corupții
naționale  guvernată  de un
politruc plagiator din vîrful unei
tagme de hoți.

Îmi voi ține la curent
cititorii, ca poet și gazetar,
asupra evoluției acestui caz de
furt intelectual pentru care nici
măcar o elevă, o minoră, nu

are scuze, chiar dacă vede la
nenea mentorul Ponta un
model de sfidare crasă
și…nesimțire sfruntată. Iar unii
dintre noi, încă în viață și im-
itabili și lesne plagiabili, trebuie
să sancționăm falsul patriotism
și oportunismul pseudo-
naționalist punând stavilă
isterizării în masă cu scop per-
vers și revers, malefic pentru
popor.

Un popor și așa îndo-
bitocit și dirijat spre nepăsare
și complacere în corupția
birocratică  printr-un proces fa-
tidic și dușmănos de îndobito-
cire a neamului românesc atât
de șubred, labil, manevrabil,
vătămat în adâncul ființei
naționale și biologice. Doar pe
dinafară carcasa îi pare
integră, întreținută, plesnind de
aparentă sănătate, deși statis-
ticele neromânești sunt alar-
mante. În temnițele comuniste,
executorii din regimul comunist
obligau martirii neamului să
înghită cu pumnul „Prednison”,
ca să dea bine, să pară
frumoși și sănătoși, o
substanță  farmaceutică
aparent benefică, dar
ucigătoare: deși slăbeau fizic,
cadaveric, prin înfometare și
schingiuiri, deținuții ingerau
obligatoriu (și) acest produs de
„înfrumusețare prin umflare”,
încă distribuit pe piața
farmaceutică de azi, indis-
pensabil în tratamentele ief-
tine, compensabile pentru
maladiile auto-imune. Deținuții,
la  puținele și de excepție vizite
ale celor din familie, păreau,
astfel, grași și frumoși spre
mândria călăilor și lauda re-
publicii populare abia instau-
rate...

●


