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apropii, căci ard.” 
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miză în ghișeftul retrocedărilormiză în ghișeftul retrocedărilor

Cezar 
Adonis Mihalache

DDe bună seamă, iar
a stat prea mult la Zidul
plângerii… Așa cum a făcut
și în urmă cu cinci ani. Când
lui i-a ieșit cu noroc răvașul
pus la zid, să prindă și al
doilea mandat (și l-au ajutat
prietenii lui să iasă, dar cu
ce preț?!), iar poporului i-a
ieșit o rație zdravănă de 
îndoctrinare în culpa
vinovăției… Cu manuale și
cursuri de educare a tinerei
generații sub povara inven-
tatei vinovății a părinților și
bunicilor lor, cu profesori
care, cum se laudă
președintele în fața
acelorași prieteni, „merg la
Yad Vashem să aprofun-
deze subiectul”, cu o cvasi-
generalizare a tratării
holocaustului în manuale!

Și cum stătea el,
umil, pe lângă pietre, s-a
gândit că evreii ar trebui
despăgubiți… Asta după ce
i-am mai despăgubit de
câteva ori! Dar aceasta este
povara României contem-
porane. Să tot plătească
despăgubiri! Să le dăm și
evreilor, și ungurilor, și
sasilor. Pentru că, numai
așa, într-o continuă retro-
cedare, vom putea fi
menținuți veșnic iobagi pe
pământurile noastre! Și
niciodată guvernanții nu au
ținut cont că ROMÂNII tre-
buie să aibă prioritate în
procesul retrocedărilor, ei
fiind ce au suferit cu
adevărat! Noi trebuia să fim
primi care să ne primim de
drept averile confiscate de
comuniști. Nu să fim lăsați,
batjocoritor, ultimii! În
schimb, am fost puși la
plată! Germania ne
datorează (într-o sumă
echivalată) 19 miliarde de
euro din al doilea război
mondial, dar noi am fost
puși la zid să retrocedăm de
grabă proprietățile săsești.
Grofii unguri ne-au zdrobit
bunicii, iar noi le-am
despăgubit progeniturile și
falșii urmași (chiar dacă
porcii de grofi au mai fost
despăgubiți de Statul
Român, o dată în bani, între
cele două răboaie mondiale
și încă o dată începând cu
primii ani ai democrației!).
Iar acum iar stau cu gheara
întinsă evreii! Cei cărora
evreii comuniști le-au con-

fiscat averile, nu românii! Și
care, după jertfa copiilor
noștri în Decembrie 89, au
avut oricum grijă să se nu-
mere printre principalii ben-
eficiari ai retrocedărilor,
primind înapoi clădiri, imo-
bile, terenuri…

Astăzi, Traian
Băsescu vrea să-i
despăgubească iarăși pe
evrei! Chiar peste litera legii
Și nu e vorba că nu ar ști ce
spune legea… Ori că nu ar
avea habar de modificările
pe care le-a adus Victor
Ponta legii retrocedărilor.
Dar taxa de la zid e una
semnificativă, „poporul ales”
(care ne-a tot dat „aleși” în
24 de ani!) voindu-se iarăși
despăgubit. Iar evreii chiar
au găsit veriga trădătoare
care să le mai asigure un
rând de plăți. Ca la cârci-
uma Cotrocenilor!

Or, în vreme ce
românii simpli, care au avut
proprietăți confiscate de sis-
temul comunist, au fost
împinși într-un păienjenis al
pseudorestituirilor, cu
echivalarea valorilor la care
aveau dreptul prin felurite
puncte în cadrul Fondului
Proprietatea (ajuns ghișeft
pe mâna a felurite companii
de „management”) și având
o perspectivă a primirii
compensațiilor cel mai de-
vreme din 2017, pentru
evreii lui dragi, președintele
s-a angajat să asigure
despăgubiri în bani sau
chiar cu pământuri. Că așa
s-a jurat marinarul în vreme
ce lăcrima în fața pietrelor:
„Vom da înapoi evreilor ce
le-au luat comuniştii!”. Adică
românilor să li 
se „mărunțească”
despăgubirile cuvenite, prin
fel și fel de conversii (fiind
schimbat însăși sensul
noțiunii de „despăgubire” cu
termenul de „măsură com-
pensatorie”) primind…
„puncte de despăgubire” la
un fond devalizat (într-o rată
de conversie care reduce 
la nimic valoarea
„despăgubirilor”). În fapt,
este încă o dovadă că șeful
statului nu vrea să vadă
terenurile ajunse în propri-
etatea românilor.

De aceea, în vreme
ce nouă ni se azvârlă un ilu-
zoriu mărunțiș (și acela de
prin 2017 încolo), evreilor li
se promite despăgubirea cu
bani sau, la alegere, cu
terenuri (și nu compensați

cu… puncte de lipit pe ușa
frigiderului!). Și nu este greu
de intuit spre ce se vor în-
drepta aceștia în noul
ghișeft pe care îl pune la
dispoziție, moca și, în cele
mai multe cazuri, nejustifi-
cat, Statul Român!

Iar în vreme ce
românilor li s-a pust
opreliște în drepturile lor de
a solicita retrocedări, Victor
Ponta decizând ca statul să
nu mai accepte noi cereri de
retrocedări pentru că „per-
soanele în drept au avut 23
de ani la dispoziție”!, pentru
evrei, termenul a mai fost
extins cu zece ani. Că nu
geaba a purtat Traian
Băsescu fesul decupat pe
scăfârlie: s-a luminat că
doar 20 la sută din ceea ce
trebuia retrocedat s-a resti-
tuit. Și ar mai fi dară încă 80
de procente (din care
românii au fost dați la o
parte) care, fie și în parte, s-
ar putea retroceda în
echivalent terenuri.

Și chiar de-i știm cu
sete mare după bani, în
noua retrocedare, evreii vor
alege pământurile noastre.
Terenuri, și nu compensații
în bani pentru că bani sunt
pe cale să capete din altă
parte de vreme ce Ungaria
a făcut un gest istoric și a
recunoscut, la pupitrul ONU,
holocaustul la care s-a
dedat. Așa că, știind că se
vor face oricum cu niscai
bani de la Budapesta, de
care să se folosească pen-
tru a achiziționa alte terenuri
(evident, tot de la noi, pen-
tru că în Ungaria nu s-ar
atinge nici de doi metri
pătrați pentru mormânt!), de
la noi vor cere drept
despăgubiri terenuri. Multe
terenuri…

Și nu întâmplător…
Căci, de vreme ce au în-
ceput să emită aberații de-
spre faptul că „în prezent
ebraica este a patra limbă
cea mai vorbită în Româ-
nia”, și cum trag la
pământurile noastre (și nu
am avea nimic împotrivă;
dar numai dacă s-ar duce
sub ele!) mâine-poimâine o
să-și dea mâna cu
maghiarimea (și alte etnii pe
care le-am tot despăgubit)
să ceară federalizarea unui
stat care nu consideră astfel
de acțiuni atacuri la funda-
mentele sale.

●

Sacrificați pentru intereseSacrificați pentru interese
obscure...obscure...

Radu
Iacoboaie

DDacă ne uităm puţin în
urmă, combinatele Oltchim
(Râmnicu Vâlcea) şi Arpechim
(Piteşti) erau apreciate ca unităţi
reprezentative pentru industria
petrochimică din România. Iar
dacă ne uităm astăzi, au ajuns
falimentare, în starea de
insolvenţă şi lichidare judiciară.
De ce s-a întâmplat lucrul
acesta? Sunt mulle explicaţii.
Dar, cele mai multe datorii, care
le împovărează acum, s-au
făcut cu ,,ajutorul" firmelor
căpuşă, ,,băieţilor deştepţi" din
zona petrochimiei, şi prin
penalităţile de întârziere de unu
la sutăpe zi percepute de statul
român (un gen de cămătărie!).
Ştim că aceste două mari unităţi
economice sunt legate între ele,
mai ales prin faptul că Arpechim
livrează materii prime către
Oltchim. În mod evident,
acţiunile întreprinse la Arpechim
(reducerile de personal,
închiderea unor secţii ş.a.) au
afectat Oltchim-ul.

Ne amintim dacă vreţi,
de promisiunile generoase
făcute de USL în campania
electorală pentru alegerea par-
lamentarilor noştri. Au promis că
vor aduce investitori, că vor crea
locuri noi de muncă şi vor salva
economia argeşeană. Când
colo, vedem că primul-ministru
Victor Ponta pasează cu
uşurinţă întreaga vină şi re-
sponsabilitate către Consiliul
Europei, organismul care
chipurile nu doreşte redresarea
acestora, ci închiderea lor
(asemenea altor ,,găuri negre"
ale economiei româneşti).

Ne întrebăm în mod
firesc, dacă nu a existat sau
există într-adevăr nici un plan
de redresare şi reorganizare
sau o soluţie acceptabilă a
acestora. Ne întrebăm şi de ce
oare a fost închis sistematic
Arpechim-ul, care are şi
rafinărie şi utilaje performante.
Mai degrabă constatăm, că nu a
existat şi nu există nici la ora
actuală voinţa politică din partea
autorităţilor centrale. Acum,
când au ajuns la putere, chiar
de ce le-ar mai păsa de econo-
mia reală a ţării şi de viaţa
salariaţilor în cauză (plus famili-
ile acestora!), care nu şi-au mai
primit drepturile salariale de luni
întregi? S-au pus ei cumva în
situaţia lor dramatică?

Şi cu toate acestea,
deşi în disperare, aceşti salariaţi
au fost nevoiţi să iasă în plină
stradă şi să protesteze pentru
drepturile lor, vedem că nimeni
nu îi ia cu adevărat în seamă.
Nici măcar mass media locală şi
centrală. A ocolit dezbaterea
subiectului acesta de interes
general (ca în mai toate prob-

lemele importante, de pildă
protestul nemediatizat al sutelor
de preoţilor în faţa Guvernului
împotriva actelor biometrice),
considerându-l poate insipid
sau neinteresant, ori de teamă.

Nu putem trece cu ved-
erea ceea ce se ascunde în
spatele acestor manevre ire-
sponsabile. Există anumite
grupuri de interese (corporaţii şi
companii transnaţionale), care
practică mai mult decât un lobby
pentru interesele lor, pe lângă
guvernanţi. Este vorba de
concurenţa neloială şi perfidă,
prin diverse mijloace, puţin
cunoscute de opinia publică
(trafic de influenţă ş.a.). Scopul
lor nu este să le ajute, ci
dimpotrivă, să înlăture
concurenţa firmelor româneşti
autohtone şi de asemenea să
acapareze terenurile şi utilajele
acestora (bunuri valorând în
fapt multe miliarde de euro, cre-
ate prin sudoarea poporului
român, mai ales în timpul de-
functului regim comunist),
cumpărându-le la preţuri de
nimic sau derizorii, ca şi în cazul
multor altor unităţi închise şi de-
molate în România. Ne pref-
acem că nu vedem astăzi sutele
şi miile de unităţi economice,
ajunse o ruină pretutindeni în
ţară sau înlocuite cu luxoase su-
permarkete, în care mai toate
mărfurile vin din import?

Şi jaful economiei
româneşti nu se opreşte aici. Se
întrezăresc alte mari înstrăinări
de bunuri şi reduceri de per-
sonal (sub paravanul
,,reorganizării" şi ,,privatizării"
lor) în cadrul unor unităţi strate-
gice precum S.C. Hidroelectrica
S.A., C.F.R. Marfă şi în dome-
niul forestier al statului român!

Vă mai amintiţi poate
de guvernarea PSD-ului dintre
2000 şi 2004, când s-a furat cel
mai mult? Nu m-ar mira să văd
reeditată această poveste (ori,
chiar întrecută), acum când
PSD este prima vioară în cadrul
USL-ului, mai ales prin poziţia
primului-ministru Victor Ponta
iar funcţiile de decizie din partid
sunt ocupate de aceeaşi baroni
locali (mari afacerişti, preşedinţi
de Consilii Judeţene). 

Dacă mergem mai de-
parte cu analiza, descoperim
tentaculele unei caracatiţe mult
mai mari. În spatele corporaţiilor
pe care le pomeneam mai sus,
se ascunde cu grijă oculta
mondială (masoneria), care cu
ajutorul cozilor de topor auto-
htone (trădători de neam şi de
ţară) urmăreşte înrobirea
economică şi politică a tuturor
statelor lumii, mai apoi dis-
trugerea statelor naţionale, a
tradiţiilor şi culturii acestora.

●
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şi Matei precum şi ginerele său - Sfetnicul Ianacheşi Matei precum şi ginerele său - Sfetnicul Ianache

Stelian
Gomboș

IIstoria românilor este
dominată la sfârşitul sec. al
XVII-lea şi primele decenii ale
celui următor de puternica per-
sonalitate a voievodului Ţării
Româneşti, Constantin Brân-
coveanu. Îndelungata sa dom-
nie, începută la 29 octombrie
1688 şi încheiată în mod tragic
în anul 1714, în ziua de 15 au-
gust, corespunde unor impor-
tante transformări economice,
sociale, politice şi culturale.

După cum a existat o
epocă a lui Mircea cel Bătrân,
Ştefan cel Mare, Mihai
Viteazul, sau matei Basarab,
prin amploarea faptelor lor
politice sau militare, tot aşa a
existat o epocă a lui Constantin
Brâncoveanu. Aceasta se
deosebeşte însă de celelalte
prin natura metodelor politice,
Brâncoveanu Vodă încheind
epoca voievozilor războinici şi
începând etapa negocierilor
diplomatice şi a stabilirii de
relaţii personale cu
conducătorii politici ai lumii de
atunci.

Constantin s-a născut
în anul 1654, în satul Brân-
coveni, fostul judeţ Romanaţi,
fiind nepot al voievodului
Şerban Cantacuzino. A rămas
orfan de mic, tatăl său fiind
omorât în februarie 1655, în
timpul răscoalei seimenilor şi
dorobanţilor, ridicaţi împotriva
domniei. Astfel, Constantin a
fost crescut de mama sa, de
bunica după tată, Păuna Gre-
ceanu, şi de unchiul său, stol-
nicul Constantin Cantacuzino,
ceea ce i-a prilejuit primirea
unei educaţii alese. Copilăria
şi-a petrecut-o în casele
părinteşti din Bucureşti, de-
prinzând carte grecească şi
latinească, dovedindu-se is-
cusit la învăţătură. Murind cei
doi fraţi ai săi mai mari, toată
moştenirea părintească
rămâne tânărului Cantacuzino.
Se căsătoreşte cu Marica,
nepoata lui Antonie Vodă din
Popeşti. În 1678, unchiul său,
Şerban Cantacuzino ajunge
domnitor, astfel că tânărul
Constantin este înaintat vel-
logofăt, cea mai înaltă treaptă
a ierarhiei boiereşti. Având şi o
avere însemnată, acesta avea
deci o situaţie mulţumitoare.
Cu toate că nu a râvnit
niciodată la tronul Munteniei, a
fost nevoit să primească un-
gerea ca domnitor, la aceasta
contribuind boierii ţării,
împreună cu mitropolitul Teo-
dosie şi cu Patriarhul Ecu-
menic, cu toţii preţuindu-l
pentru alesele sale calităţi, int-
electuale şi morale.

Cu toate că situaţia
ţării, aflată între cele trei mari
Imperii aflate în conflict perma-
nent (Habsburgic, Ţarist şi
Otoman), Constantin Brâncov-
eanu a reuşit cu tact şi
înţelepciune, să păstreze o
vreme un climat de linişte şi de
prosperitate. În această
perioadă, voievodul s-a dedi-
cat realizării de lucrări cu
rezonanţă culturală şi

spirituală, în special ctitoririi
unor aşezăminte laice şi
bisericeşti de mare
însemnătate şi valoare
spirituală şi arhitecturală. Ast-
fel, au fost înălţate bisericile de
la Potlogi şi Mogoşoaia,
mânăstirile Hurezi şi Brân-
coveni, precum şi palatul de la
Mogoşoaia, care se distinge
prin stilul arhitectural brân-
covenesc, devenit renumit.
prin aceasta, Constantin Brân-
coveanu a ctitorit epoca cea
mai strălucită a culturii noastre
româneşti.

De asemenea,
Voievodul a trimis ajutoare şi
danii substanţiale către
creştinii aflaţi în afara hotarelor
ţării, în Moldova, Transilvania,
precum şi la Locurile Sfinte.
Averea lui imensă însă, râvnită
de turci, precum şi intrigile de
la Curte, i-au grăbit sfârşitul.
Dar astfel, voievodul şi-a încu-
nunat fruntea lui, ca şi a celor 4
feciori şi a lui Ianache
Văcărescu, primul său sfetnic
şi dregător, care era şi unchiul
soţiei sale, cu sfântul nimb al
muceniciei pentru credinţa
ortodoxă, pe care nu a părăsit-
o nici în faţa călăului. Astfel, în
apropierea Paştelui anului
1714, printr-un trimis al înaltei
porţi, care a sosit la Bucureşti,
lui Constantin Brâncoveanu i
se pune pe umăr năframa de
mătase neagră, semnul
maziliei. A fost dus împreună
cu familia şi o parte din averi la
Constantinopol unde va fi în-
chis în sumbra închisoare
„Edicule” (Închisoarea celor
şapte turnuri). Aici au fost ţinuţi
închişi vreme de 4 luni, fiind
supuşi la cele mai cumplite
chinuri, fiind torturaţi pentru a
mărturisi unde şi-au ascuns
averile. După  cele patru luni
de tortură, ostaticii au fost
mutaţi în închisoarea Bostangi
Başa, unde erau închişi numai
înalţii demnitari. Şi aici au
urmat alte serii de torturi, tot în
scopul jefuirii de avere. În cele
din urmă, muftiul a reuşit să
obţină graţierea ostaticilor, dar
cu condiţia trecerii la mahome-
danism. Însă bătrânul voievod
va refuza cu bărbăţie şi curaj,
ca şi cei dimpreună cu dânsul,
drept pentru care au fost
condamnaţi la moarte prin de-
capitare, în data de 15 august
1714. Această zi era menită să
le adâncească şi mai mult dur-
erea din suflet, fiind şi
Praznicul Adormirii Maicii
Domnului, dar şi ziua
onomastică a voievodului, care
împlinea 60 de ani.

Astfel, Brâncoveanu,
împreună cu toate rudeniile lui,
au fost scoşi din temniţă,
numai în cămăşi, cu capetele
descoperite, şi purtaţi în lanţuri
pe uliţele Constantinopolului,
ca nişte făcători de rele. spre
locul de execuţie Ialy-Kioşc,
din apropierea marelui serai.
de faţă erau, pe lângă şirurile
de ieniceri şi mulţimea de
popor îngrozită, şi sultanul
Ahmed al III-lea, crudul său
vizir, Gin Ali, precum şi am-
basadori mai-marilor puteri eu-
ropene de atunci, invitaşi
special la macabrul spectacol.

Cumplita dramă n-a durat
decât un sfert de ceas, după
spusele unor martori oculari.
Călăul i-a pus în genunchi pe
toţi şase, la o oarecare distanţă
unul de altul, li s-au scos
bonetele, li sa îngăduit să-şi
facă o mică rugăciune. Del
Charo păstrează următoarele
cuvinte de îmbărbătare ale lui
Brâncoveanu: „Fii mei, fiţi
curajoşi, am pierdut tot ce am
avut în această lume, cel puţin
să salvăm sufletele noastre şi
să ne spălăm păcatele cu sân-
gele nostru”. Sub prima
lovitură de paloş a căzut capul
vistiernicului Ianache
Văcărescu, apoi al fiului mai
mare a lui Brâncoveanu, apoi
cele ale lui Ştefan şi Radu.
Când călăul a ridicat paloşul să
taie capul copilului Mateiaş,
acesta înspăimântat, s-a rugat
sultanului să-l ierte, făgăduind
că se va face musulman. dar
bătrânul tată şi-a îmbărbătat
astfel copilul: „Din sângele
nostru n-a mai fost nimeni care
să-şi piardă credinţa. Dacă
este cu putinţă, mai bine să
mori de o mie de ori decât să-
ţi renegi credinţa
strămoşească pentru a trăi
câţiva ani mai mulţi pe
pământ.”. Copilul, ca renăscut,
îşi puse liniştit gâtul pe tăietor
şi-i zise călăului : „Vreau să
mor creştin: loveşte”, iar
acesta îi tăie capul. La capătul
acestor imagini cutremurătoare
pentru sufletul oricărui tată,
capul lui Constantin Brâncov-
eanu nu s-a putut dezlipi de
trup la lovirea călăului, şi ast-
fel, cei şase martiri şi-au
încredinţat viaţa în mâinile
Celui care a fost mărturisit.
Apoi, trupurile celor şase eroi
ai credinţei au fost târâte pe
uliţi şi aruncate în apele învol-
burate ale Bosforului, iar
capetele au fost înfipte la prima
poartă a seraiului, unde au stat
trei zile, după care şi ele au
urmat trupurilor. pe ascuns,
creştinii au adunat ce se mai
putea recupera din trupurile
celor şase martiri, şi le-au dus
în taină de le-au îngropat, nu
departe de Constantinopol, în
insula Halchi, în biserica
mânăstirii Maicii Domnului, pe
care Domnitorul Brâncovean a
ajutat-o cu ceva timp mai
înainte.

Soţia marelui domnitor
a stat închisă la Constan-
tinopol până în luna martie
anul 1715. când a fost exilată
la Kutai, pe malul estic al Mării
negre, de unde a fost eliberată
şi a venit în ţară, în anul 1716.
Apoi, doamna Marica, în anul
1720, a adus în ţară osem-
intele soţului ei, în timpul dom-
niei lui Nicolae Mavrocordat, şi
înmormântate în biserica Sfân-
tul  Gheorghe Nou, între mor-
mântul lui Ion Mavrocordat şi
cel al lui Grigorie Brâncov-
eanu. Nu s-a scris numele
voievodului pe lespedea de pe
mormânt de teama turcilor, dar
pe aceasta se poate distinge,
săpată în piatră stema Ţării
Româneşti, ca semn că acolo
odihneşte domnitorul acesteia.

La iniţiativa fostului
Patriarh al României Miron

Cristea, în anul 1934, cu prile-
jul praznicului Sfinţilor împăraţi
Constantin şi Elena, sicriul cu
osemintele lui Constantin
Brâncoveanu a fost strămutat
din biserica Sfântul Gheorghe
Nou şi depus în Paraclisul Pa-
triarhal, pentru a se săvârşi cu-
venita slujbă de pomenire.
Apoi, a doua zi a urmat o pro-
cesiune, în cadrul căreia sicriul
cu cinstitele oseminte a fost
purtat, în sunetele clopotelor
bisericilor, de-a lungul a mai
multor străzi din Bucureşti, şi
repuse în biserica Sfântul Ghe-
orghe Nou, unde se află şi
astăzi. Prin aceasta, s-a dat
cuvenita cinstire celui care,
vreme de un sfert de veac, a
ştiut să conducă în mod au-
tonom ţara lui, deşi condiţiile
vremii erau vitrege, a reuşit să
ridice prestigiul cultural al Ţării
Româneşti, şi mai ales, a ştiut
să moară pentru credinţa
străbună, în acest fel dovedind
încă o dată întregii lumi că
românii au avut parte şi de
conducători destoinici, ridicaţi
la rangul sfinţeniei. De aceea,
în anul 1992, Sfântul Sinod al
Bisericii Ortodoxe Române va
trece pe cei şase martiri în rân-
durile sfinţilor, ca zi de
prăznuire fiind stabilită data de
16 august.

În ziua „Adormirii
Maicii Domnului” din anul 1714
Constantin Vodă Brâncoveanu
urma să împlinească vârsta de
60 de ani. Încă de la începutul
anului se pregătise pentru ser-
barea fericitului eveniment, mai
ales că în acelaşi an aniversa
şi 25 de ani de domnie. În
dimineaţa zilei de 15 august
1714, desfiguraţi de tortură,
Constantin Brâncoveanu, cei
patru fii ai săi şi ginerele
Ianache erau purtaţi de la
Yedikule către Serai, pe
străzile pline de gură-cască…
În acel moment simţi o forţă şi
o linişte necunoscute până
atunci: „Vreau să mor creştin!
Loveşte!”.

Din nefericire, lucrurile
aveau să ia o întorsătură atât
de neprevăzută, încât în ziua
aniversării sale, domnitorul era
purtat în lanţuri, împreună cu
fiii şi ginerele său, asemenea
tâlharilor de rând, pe străzile
Istanbulului. Calvarul începuse
cu şase luni înainte când, în
Săptămâna Patimilor, Brân-
coveanu primea vestea
mazilirii sale. În Vinerea Mare
porni, escortat de o gardă
turcească, către Istanbul,
unde, odată ajuns, fu aruncat
în temniţa Yedikule, împreună
cu cei patru fii ai săi şi cu
vistiernicul Ianache Văcărescu.

În temniţă, domnitorul
şi fiii săi au fost torturaţi într-un
mod aproape imposibil de
imaginat în zilele noastre. Ast-
fel, cronicarul spune că pe
lângă butucii în care le-au fost
prinse mâinile şi picioarele, li
se cresta pielea capului,
presărându-se apoi sare, li se
ardea pieptul şi tălpile cu fierul
roşu, erau bătuţi cu bestialitate
în fiecare zi. Şi tot acest trata-
ment nu avea decât un singur
motiv: aflarea sumelor de bani
depuse de domnitor în băncile

apusene.
După şase luni de

chinuri, turcii au aflat ce au
dorit. Imediat s-a hotărât exe-
cutarea publică a prizonierilor
şi, ca o probă de sadism extra-
ordinar, ziua fixată a fost 15 au-
gust, zi de mare sărbătoare a
creştinilor, dar şi ziua de
naştere a domnitorului şi ono-
mastica soţiei sale, doamna
Marica. Când a transmis
această veste întemniţaţilor
solul a mai menţionat că „din
prea multa milostivire a
măritului sultan” muftiul
obţinuse graţierea, în cazul în
care condamnaţii ar fi părăsit
legea creştină şi s-ar fi conver-
tit la islamism sau mahome-
danism.

Anton Maria del
Chiaro, secretarul florentin al
domnitorului, păstrează
următoarele cuvinte de
îmbărbătare ale lui Brâncov-
eanu: „Fiii mei, fiţi curajoşi, am
pierdut tot ce am avut în
această lume, cel puţin să
salvăm sufletele noastre şi să
ne spălăm păcatele cu sângele
nostru’. Imediat au fost aliniaţi
şi aşezaţi cu capetele pe
trunchiuri. Cel dintâi a căzut
capul sfetnicului Ianache, sub
necruţătoarea secure a
călăului. Au urmat apoi
capetele fiilor Constantin,
Şerban şi Radu. Când veni
rândul lui Mateiaş, mezinul de
numai 11 ani, îngrozit de
trupurile care se zbăteau,
împroşcând cu sânge în toate
părţile şi de privirile reci,
întipărite pe chipurile fraţilor
săi, ale căror capete au fost
desprinse de corpuri, se
aruncă la picioarele sultanului,
promiţând că se va face
musulman, dacă va fi cruţat.
„Mai bine să mori de o sută de
ori, decât să-ţi lepezi credinţa”,
auzi Mateiaş, printre suspine,
glasul părintelui său.

În acel moment simţi o
forţă şi o linişte necunoscute
până atunci. Se ridică în pi-
cioare, şi merse direct către
călău, aşezându-şi capul pe
trunchi. „Vreau să mor creştin!
Loveşte!” În doar câteva clipite
capul destrupat al lui Mateiaş
avea aceeaşi expresie rece,
parcă nepăsătoare ca a fraţilor
săi. La urmă, lângă balta de
sânge a fiilor săi, ce lucea sub
razele amiezii, a fost omorât şi
bătrânul Constantin Brâncov-
eanu de aceeaşi lovitură
nemiloasă a călăului. Oribilul
spectacol s-a încheiat, după
obiceiul otoman, cu purtarea
capetelor în vârful suliţelor, pe
străzile Istanbulului, iar
trupurile mucenicilor au fost
aruncate în mare…

Trupurile neînsufleţite
ale domnitorului şi fiilor şi a
ginerelui Ianache au fost, pe
ascuns, pescuite din mare de
creştini şi înmormântate în bis-
erica din Insula Halki, în biser-
ica Maicii Domnului, zidită de
împăraţii paleologi, dar ajutată
cu multe daruri de domnitorul
martir.

●



4 Tichia de politician

Cu fotbalul spre autonomia secuiască!Cu fotbalul spre autonomia secuiască!

Ilie
Șandru

SSe vede treaba că
autonomia asta secuiască
se pare că a devenit o boală
incurabilă, pentru care nu
mai există leac în România.
Propagandiştii autonomişti
nu mai au linişte, o visează
noaptea, în visele lor fru-
moase, despre vremurile
demult apuse, ale unei „Un-
garii milenare”, adică din
vremea „trecutului nostru de
dominaţie”; o visează şi
ziua, cu ochii deschişi,
„trăind cu amintirea
dominaţiei din trecut pentru
dominaţia care are să ne
revină”. Instigatorii  au-
tonomiei etnice secuieşti
sunt convinşi că, mai
curând s-au mai târziu,
acele vremuri, îngropate de-
mult în lada putredă a isto-
riei, vor reveni, motiv pentru
care trebuie musai să
acţioneze pentru „păstrarea
supremaţiei noastre, pentru
ca ceasul reînvierii Ungariei
să ne afle înmulţiţi şi întăriţi”!

Să fie convinşi
politicenii noştri de astăzi,
ca şi cei de mâine – vorba
lui Emil Aurel Dandea – că
orice ar face şi oricâte fa-
voruri le vor acorda acestor
aţâţători extremişti nu îi vor
rmulţumi niciodată. Fiindcă
adevăratul lor scop, pentru
care militează şi pe care îl
urmăresc, nu este doar au-
tonomia secuiască, din care
să facă aici, în ,,secuime”,
pentru început, o „mică pa-
trie din interior”, ci de-
sprinderea Transilvaniei din
trupul României, care să
devină, într-o primă fază,
autonomă, dar pusă
neapărat sub protectoratul
Ungariei.

Apoi, ce ar urma, se
poate deduce aproape
sigur, cu atât mai mult cu cât
procesul dezintegrării aces-
teia a şi început deja, prin
vinderea, inconştientă, a
pământului ei. Aşa că nu va
fi nevoie ca „s-o ia ungurul
în buzunar, ca pe o bucăţică
de zahăr, şi săplece cu ea”,
precum filozofa odată fostul
poet Mircea Dinescu, de-
venit acum mare ,,propritar”.
Nu, o ia ugurul pe bani, cin-
stit, lăutăreşte, cum se
spune, n-o duce nicăieri,
doar ne vom trezi, la un mo-
ment dat, că Transilvania a
devenit pământ
unguresc,de bună voie şi
nesilită de nimeni.Ci doar
cumpărată, aşa cum s-a în-
tâmplat şi cu alte teritorii!
Numai că această
cumpărare este una
subversivă, care urmăreşte
scoaterea Transilvaniei de
sub autoritatea statului
român, fără violenţă, fără
scandal, ci în mod absolut
paşnic!

Sunt conştienţi politi-
cienii noştri de astăzi de un
asemenea pericol care
pândeşte România, nu
numai Transilvania? Nu
cred! Fiindcă ei nu au timp
să se ocupe de asemenea
chestiuni care privesc
soarta ţării şi a poporului
român. Ei au timp doar de
răfuieli poltice, de invective
pe care şi le aruncă unii al-
tora. Păi de asta i-a ales
poporul, ca să facă circ
politic, la nivel înalt, ori să
guverneze ţara?! Întrebarea
este însă: sunt oare capabili
s-o guverneze aşa cum tre-
buie? Şi de asta mă îndoi-
esc! Pentru că, la ora
actuală, România nu are o
clasă politică adevărată,
formată din politicieni care

să pună mai presus de orice
interesele naţionale ale ţării.
Aşa-zisa clasă politică
actuală este una de şpăgari,
de afacerişti, de indivizi
lipsiţi de orice simţ patriotic.
Nimic nu se face decât prin
ceea ce înseamnă parti-
zanat politic. Nimic nu se
face decât la comandă
politică. Iar acestea se
bazează ori pe minciună, ori
pe prostie. Poate mai mult
ca niciodată sunt acum ac-
tuale versurile lui Vlahuţă:
„De sus şi până jos s-antins
minciuna / Ea leagă şi
dezleagă-n ţară toate”!

Mi-au venit toate
acestea în minte, gândindu-
mă la „avertismentele dure”
pe care Traian Băsescu,
preşedintele României, le-a
lansat astă-vară, la Univer-
sitatea de Vară de la Izvorul
Mureşului, care a tunat şi-a
fulgerat împotriva tuturor
celor care se plimbă prin
Transilvania ca vodă prin
lobodă, organitând tot felul
de acţiuni iredentiste,
revanşarde, extremiste şi
duşmănoase la adresa
României şi ale poporului
român. Se vor lua măsuri
drastice ca asemenea indi-
vizi să nu mai calce pe
pământul românesc al Tran-
silvaniei! Aşa spunea dum-
nealui atunci. L-a  crezut
cineva? Nu, fiindcă cu min-
ciunile sale noi ne-am
obişnuit de mult. Eram
convinşi că indivizii la care
se referea vor veni în con-
tinuare aici, iar manifestările
lor duşmănoase vor fi orga-
nizate în viitor. Şi nu ne-am
înşelat.

Fiindcă aceste
manifestări au continuat
continuă şi vor continua iar
ele sunt şi vor fi multiple şi
tot mai diversificate.

,,Paşnice” s-ar zice. Aşa
cum au fost de exemplu şi
cele din luna decembrie
2013, de la Târgu Secuiesc. 

A fost acolo 
o ,,nevinovată” întrecere
sportivă, în care s-au între-
cut 20 de exhipe de fotbal,
cu vreo 300 de particpanţi.
Culmea este că ea nu a fost
organizată de o asociaţie
sportivă din România, aşa
cum ar fi fost totuşi normal.
Nu, a fost organizată de
Asociaţia Szekelyfőlderet
Tarsasag din Ungaria.
Aceasta a invitat formaţii
sportive din Slovacia,
Ucraina Subcarpatică (Tran-
scarpatia), Voivodia, Un-
garia şi din ,,Partium” (cu
opt echipe). Dacă asupra
denumirilor de mai sus nu
avem ce comenta, fiindcă
sunt cunoscute, „Partium”,
în schimb, este un termen
care nu mai există în limba-
jul contemporan, ci doar în
cel istoric. Sub denumirea
de „Partium regom Hun-
gariae” se înţelegea cândva
acea „parte a regatului Un-
gariei”, ce cuprindea o parte
din actualele judeţe ale
României situate în nord-
vestul ţării. Denumirea de
„Partium” a fost îngropată la
sfârşitul Primului Război
Mondial, odată cu noua
hartă politică a Europei.

Organizatorii întâl-
nirii sportive de la Târgu Se-
cuiesc au folosit-o însă ca şi
cum aceast „Partium” ar ex-
ista şi acum şi nici nu ar
face parte din România! Mai
mult, întrebarea ce se pune,
cum anume o asociaţie
sportivă din Ungaria
organizează o întrecere
sportivă pe teritoriul
României? Şi, culmea, s-o
şi aşeze sub genericul „Sol-
idaritatea maghiară din Baz-

inul Carpatic: cu fotbalul
spre autonomie”! Întrecerea
trebuie să fi fost reuşită, din
toate punctele de vedere,
din moment ce a ea s-a
desfăşurat „sub înaltul pa-
tronaj al lui Jzsak Blalazs”.
Ştiţi cine este individul? Ni-
meni altul decât
preşedintele Consiliului
Naţional Secuiesc,
organizaţie care îşi
desfăşoară activitatea de
ani buni, pe teritoriul
României, fără să fie
înregistrată undeva, aşa
cum cere legea. Deşi
ilegală, s-a luat vreo măsură
împotriva acesteia şi a celor
care au creat-o? Nici
pomeneală! Chiar dacă, în
ultimii ani, organizaţia asta a
dat vreo câteva ultimatumuri
Guvernului României!

Tocmai de aceea,
Jzsak Balazs poate gândi în
perspectivă: „Dacă
Pământul Secuiesc ar avea
o echipe precum Barcelona
pentru catalni, am fi mai
aproape de autonomie”.
Poate tocmai pentru a se re-
aliza un asemenea dezi-
daertat – utopic, de altfel –
un alt individ, care şi-a găsit
un cuibuşor cald şi bine pătit
în Ungaria, Szasz Jenő, fos-
tul primar din Odorheiu, a
propus ca cea de a V-a
ediţie a acestei întreceri cu
iz autonomist să se
desfăşoare la Odorhei. Însă
până atunci să se acţioneze
energic pentru a se crea, cu
voia sau fără voia
utorităţilor, „o federaţie de
fotbal a ţinutului secuiesc”.
Care – nici nu se poate alt-
fel! – să fie afliată Federaţiei
de fotbal din Ungaria!?

●

Corb la corb… își leagă ochiiCorb la corb… își leagă ochii

Ioan
Cănărău

CCum să nu
funcţioneze sistemul
poliţienesc la cote de avarii
dacă celor din conducere
nu le pasă nici cât negru
sub unghie de abuzurile
grave comise de unii şefi,
semnalate de sindicatul
nostru şi puse sub 
lupa experţilor care
concluzionează că este
îndestulătoare o simplă
atenţionare. Nu înţelegem
de ce sunt tolerate greşelile
unor poliţişti cu funcţii de
conducere care hotărăsc
după bunul plac şi aplică
legea în funcţie de propriile
interpretări.

Clar, nu se doreşte o
reformă dreaptă în poliţia
română sau lipsesc
pregătirea şi calităţile nece-
sare pentru a lupta cu sis-

temul corupt şi putred,
născut şi crescut sub scutul
mentalităţilor vechi şi al
simţului de proprietate prea
dezvoltat al celor care,
peste noapte, pupând mâna
nu ştiu cărui partid, s-au
trezit şefi şi conduc pentru

propriile interese, uitând că
sunt în slujba cetăţeanului.

I-am numit cândva
şefi cu aripioare pentru că
şi-au pus absorbantele in-
vers şi au rămas lipiţi de
scaune. Nu găsesc altă
explicaţie de ce mai sunt în

funcţii chiar şi după 10,
11,12 ani. Cei care sar în
sus după ce se regăsesc în
această descriere să ne
contacteze ca să-i punem în
legătură cu consilierii noştri,
ce le pot oferi sfaturi utile
privind modalităţile de pe-

trecere a timpului liber după
demitere sau pensionare.

Venim cu o prop-
unere decentă şi aplicabilă.
O reorganizare a sistemului
prin punerea la dispoziţie a
tuturor celor cu funcţii de
conducere pe o perioadă

determinată, cu posibilitatea
exercitării atribuţiilor până la
ocuparea prin concurs a
funcţiilor lor de către
profesionişti, competenţi,
cinstiţi şi bine educaţi. Noi
credem că maxim 20 la sută
dintre cei care conform

fişelor posturilor fac muncă
de poliţie mai lucrează în
spiritul şi cu respectarea
jurământului depus.

Generaţiile tinere de
poliţişti, cu idealuri nobile şi
ţeluri precise, trebuie să se
împotrivească cu tărie

inerţiei circuitului de nonva-
lori şi interese meschine
creat de cei uitaţi pe funcţii
mari de pe urma cărora
doar profită, îmbunătăţindu-
şi... cunoştinţele... pilele şi
relaţiile.

Poliţişti, învăţaţi-vă
drepturile! Acestea nu sunt
condiţionate de îndeplinirea
sarcinilor de serviciu şi nu
pot fi supuse negocierilor de
către cei care sunt obligaţi,
de altfel, să vi le dea.
Semnalaţi orice încălcare a
lor şi rămâneţi hotărâţi în a
lupta până la capăt pentru
tragerea la răspundere a
vinovaţilor. Haideţi să
pompăm oxigen în acest
sistem intoxicat şi poate
reuşim împreună să-l
curăţăm de impostori,
parveniţi, lipitori etc.

●



Ghimpele Națiunii

„276”„276”

Cezar 
A. Mihalache

DDin articol de Cod
penal ar putea deveni
număr de matricolă de
presă vărgată… Cea
băgată la bulău dacă, în
conformitate cu prevederile
articolului cu pricina, mai
îndrăznește, nu să acuze ori
să realizeze anchete și
dosare de presă despre
magistrații țării, ci fie și doar
să emită simple opinii! Iar
celebra Inspectie judiciară a
CSM, asmuțită de o prea
bună bucată de vreme, țintit,
împotriva media, ar putea
deveni CNA –ul presei
scrise dar și acuzatorul cu
drept de sechestru al delic-
tului de opinie (individual –
media și, în cele din urmă,
colectiv – țara). Și nu doar
presa va fi vizată de acest
articol. Ci orice cetățean
care va îndrăzni să mai co-
menteze pe marginea
probității morale a unui
magistrat sau despre felul
de acțiune al unui organism
al magistraturii. Ba, aidoma
pedepselor în cazul negării
holocaustului, am putea
ajunge ca orice cuvânt
aruncat la adresa unui mag-
istrat să fie sancționat
penal!

Iar cei ce se bucură

acum că, în sfârșit, se pune
botniță presei, nu ar trebui
să jubileze. Asta dacă vor
să mai traiască într-un stat
de drept! Pentru că, dincolo
de păcatele ei, de la
tabloidizare la atacurile de
presă declanșate la co-
manda mogulilor, presa este
cea care a reușit să mențină
statul pe care vor sa-l
confiște infractorii politici

(mai ales cei aflați la putere)
între limitele statului de
drept. Or, Art. 276 nu va fi
doar un sechestru al literei
de plumb și o închidere în
colivia delicitului de opinie a
vorbelor moderatorilor și
analiștilor TV, ci va fi apos-
tila de decretare a delictului
de opinie cu extras penal
pentru toți cetățeanii care
mai gândesc liber.

Celula națională
„276” va asigura imovabili-

tatea puterii și va despuia
de orice drept de opinie și
revoltă simplii cetățeni.
Căci, dacă societatea nu
protestează, nu pentru a
apăra drepturile presei, pe
care poate o urăște (dar
fără de care am avea un or-
izont național de tip „1984”),
articolul cu pricina va fi, nu
amendat, ci completat. Cu
litera a) – împotriva celor ce

savârșesc delicte de opinie
la adresa guvernanților, lit-
era b) – delictul de opinie la
adresa parlamentarilor, pen-
tru că nu trebuie să ne
închipuim că doar puterea
judecătorească va fi astfel
protejată, dar, și mai de-
parte, pe linia descentraliza-
telor, de nu o sa ne ajungă
literele alfabetului!

Oricum, și în actuala
formă „restrânsă”, Art. 276
nu ar trebui să dea fiori doar

jurnaliştilor. Ci şi politicie-
nilor, avocaţilor,
organizaţiilor non-guverna-
mentale, martorilor şi
inculpaţilor! Ba, chiar și co-
mentatoriilor și „postacilor”
de pe site-uri! Și nu trebuie
să murim de grija politicie-
nilor, fie și cei ai opoziției, că
ar putea suferi pentru opini-
ile lor! Căci, roata e doar
întoarsă, ea fiind așezată pe

rulmenții descentrării statu-
lui de drept și dezintegrării
libertăților de exprimare de
către PDL. Pentru că, în
cele din urmă, mâinile
politice, fie de stânga, fie de
dreapta, reprezintă, de fapt,
aceeași gheară acapara-
toare și coruptă. Și nu tre-
buie să ne mire că, deși a
fost scris în mandatul de
premier al lui Emil Boc, în
2009, Codul penal a fost
legiferat de către Parlament,

unde comisia de specialitate
a fost condusă de… Victor
Ponta.

Ne doare, în schimb,
pentru toți ceilalți care nici
măcar nu se vor mai putea
întreba de ce se dau „NUP”-
uri pe bandă rulantă, „267”
reprezentând o amenințare
pentru fiecare dintre noi.
Pentru că spatiul public
reprezintă cu mult mai mult
decât presa. Mai sunt
rețelele de socializare, e-
mailurile. Toate aceste
„spații”, corelate cu preved-
erile din legea siguranței
naționale vor „expanda”
răspunderile fiecărui
cetățean.

Și poate că politi-
cienii incomozi se vor alege
cu amendă sau închisoare
pentru a se asigura
îndepărtarea lor din spațiul
public. Iar ziariștilor li se va
suspenda și drepturile de a
mai scrie… Căci, doar atât
ne mai desparte de 1989!
Dar oare ce vină au simplii
cetățeni pentru a nu le mai
permite să pună întrebări?!

●

Frate-al meu, prieten jandarm!Frate-al meu, prieten jandarm!

Remus
Raclău

DDacă te-ai făcut jan-
darm doar pentru că ai o pa-
siune nastăpânită de a bate
şi te-ai prins că-ţi poţi satis-
face şmechereşte această
plăcere sadică aplicând-o
oricând, oriunde şi oricui,
chiar sub umbrela legii,
transformându-ţi pasiunea
în meserie, nu te mai obosi
să citeşti aceste rânduri. Nu
sunt pentru tine. Te înţeleg
şi te iert. Te iert, aşa cum
iert un bolnav care nu ştie
ce face. Te-aş trimite chiar şi
la doctor, dar mi-e teamă că
din pasiune, ai să-l iei la
bătaie şi pe acesta. Aşa că
nu-mi rămâne decât să mă
rog pentru tine: „Dumnezeu
să te ierte!...„

Dacă te-ai făcut jan-
darm doar pentru că, lipsit
fiind de iniţiativă, de voinţă
şi de imaginaţie, n-ai găsit
altceva mai bun de făcut în
viaţă şi ai decis astfel să-i
laşi pe alţii să gândească şi
să ia decizii în locul tău pen-
tru ca să acţionezi mecanic
la ordinul lor, nu te mai
obosi nici tu să citeşti aceste
rânduri. Nu sunt nici pentru
tine: n-ai să le înţelegi. Eu în
schimb te înţeleg. Te înţeleg
şi pe tine şi te iert. Te iert pe

tine şi pe toţi cei ca tine,
care nu se întreabă dacă
banii pe care-i duc lunar
acasă sunt făcuţi făcând
bine sau rău oamenilor din
jurul lor şi neamului din
sânul căruia s-au ridicat:
"Iartă-i Doamne că nu ştiu
ce fac!..."

Dacă te-ai făcut jan-
darm doar pentru că ai con-
siderat că e o slujbă sigură
cu salariu de la stat, garan-
tat şi plătit constant indifer-
ent de oscilaţiile zbuciumate
ale competiţiei economice,
indiferent de preţul materi-
ilor prime şi fără nici o
legătură cu criza mondială,
dacă-ţi permiţi să te ghidezi
în viaţă după dictonul "tim-
pul trece leafa merge", dacă
ai un numărător de bani în
loc de creier şi-un seif în loc
de suflet şi nu te
interesează de unde şi de la
cine vin banii cu care
instituţia la care prestezi îţi
plăteşte salariul, chiar n-are
rost să citeşti aceste rânduri
- fiind gol pe dinăuntru cu-
vintele n-au de ce să se
agaţe şi-or să-ţi sune a
vorbe goale. În locul tău
puteau să angajeze foarte
bine o maşină de bătut
covoare cu fise -
funcţionează pe exact
acelaşi principiu. Nu-i uman
ceea ce faci, nu te-nţeleg şi

creştin fiind, nu ştiu ce să
mai inventez ca să te iert!

Dacă însă te-ai făcut
jandarm din pasiune pentru
oameni, pentru a le asigura
acestora liniştea şi somnul
sacrificându-ţi liniştea şi
somnul tău, om şi tu la rân-
dul tău, te invit să reflectezi
o clipă la cine eşti, de unde
vii şi cui datorezi devenirea
ta pe lume. Te invit să re-
flectezi o clipă la cine sunt ai
tăi. Te invit ca măcar atunci
când, în liniştea căminului
conjugal, te lepezi de
uniformă şi devii civil, să-ţi
aduci aminte că nu eşti sin-
gur pe lume. Nu eşti dar ai
putea să devii, dacă ai să
uiţi că ai şi tu părinţi, fraţi,
surori, unchi şi mătuşi, veri
şi verişoare, că ai şi tu
vecini şi probabil chiar şi
(încă) prieteni, că ai şi tu un
neam, din care (încă mai)
faci parte.

Nu te-ai născut în
pustie şi n-ai trăit singur şi
izolat. Te-ai născut în ţara
lăsată de străbunii noştri şi
ai crescut între oamenii
acestei ţări. Oameni harnici,
gospodari, inteligenţi şi
buni. Oameni de omenie!

Oamenii ăştia ţi-au
plătit doctorul care te-a aju-
tat să vii pe lume, educa-
toarea de la grădiniţă,
învăţătoarea şi profesorii de

la şcoală şi liceu, ţi-au plătit
liniştea, ţi-au aparat
hotarele, ţi-au păstrat
resursele, ţi-au protejat
mediul ambient şi
sănătatea, pentru ca tu să
creşti mare, voinic şi
deştept. N-au făcut-o doar
pentru tine. Au făcut-o şi
pentru mine şi pentru noi
toţi, iar pentru asta le sun-
tem datori! Suntem datori
ca, odată ajunşi la maturi-
tate, să le luăm cu cinste
locul, să ne împărţim cu
inteligenţă sarcinile şi să le
asigurăm cu responsabili-
tate o bătrâneţe liniştită - din
plin binemeritată, iar
generaţiei noastre şi celor
ce vor veni după noi, sun-
tem datori moral să le
garantăm liniştea şi
educaţia, sănătatea şi
mediul, hotarele şi
resursele. Lor şi numai lor. 

Celor de-un neam
cu noi, şi-atât! În rest, nu
mai suntem datori nimănui
altcuiva, cu nimic... Că ni-
meni nu sa-nghesuit la dat,
ci numai la luat. Şi au luat...
să fie primit, că-s tare
pofticioşi! Dar... ar cam tre-
bui să le ajungă!... Numai că
pe ei nu prea îi lasă inima să
se oprească. S-au învăţat la
supt şi-s greu de dezbărat
şi-atunci, va trebui să ne
luăm noi inima în dinţi şi să

le-o spunem. Dar cum să le-
o spunem? Că dacă iese
vreo unul în stradă să strige
la ei, imediat se trezeşte cu
tine zid în faţa lor, bătând
ameninţător cu bastonu-n
scut. Şi-atunci eu unul, mă
opresc...

Mă opresc pentru că
ştiu că eşti de-al meu şi nu-
nţeleg de ce-mi stai în faţă
şi nu alături! Nu vreau să
dau în tine şi nu-nţeleg de
ce vrei tu să dai în mine!...
Tu chiar nu vezi? Chiar nu
auzi? Chiar nu simţi? Chiar
nu-nţelegi? Chiar nu te-
ntrebi ce dracu' cauţi tu
acolo! Noi ştim, dar impor-
tant este să ştii şi tu. Şi mai
ales să conştientizezi. Să
conştientizezi că eşti acolo
la ordin, ca să o iei pe
cocoaşă.

●


