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Nu mai bine le dăm noi Nu mai bine le dăm noi 
„un an de doliu”?!„un an de doliu”?!

Cezar Adonis

Mihalache

MMai bine să se
vorbească despre presu-
pusa noastră „isterie anti-
maghiară”, decât să ne
lăsăm striviți de ura lor anti-
românească! Măcar, așa
am sta drepți în amintirea
celor ce ne vor urma… Iar
de nu ne-am ridicat 
falnici, aidoma înaintașilor
înfăptuitori de țară, măcar

să nu rămânem plecați 
în lanțurile indiferenței,
blazării, dezinteresului și,
mai ales, a fricii rușinoase
sub am putea rămâne în Is-
torie: lașitatea…

Mai bine dară să le
dăm noi câte o vorbă de duh
după cefele capetelor lor
seci, și să țipe cât or vrea
găinile astea decolorate de
pizmă că noi suntem „anti-
maghiari”, decât să ne
trezim cu țara demontată
regiune cu regiune! Și de ce
să ne facem iară că nu am
auzit mârlănia lor trufașă?
Că pentru ei „2018 va fi un
an de doliu”… Păi’, dacă
așa consideră, atunci să-l
facem să le fie lor un an de
doliu. Să nu se mai chinuie.
Să nu ne mai chinuie! Și nu
e vorba să le cânte popa în
strana bisericilor retroce-
date, dar măcar să le
punem un pic de tămâie pre
limbile lor otrăvite.

Vor „un an de
doliu”?! Le dăm unul de se
satură! Întreg! Să le tăiem
bunăoară finanțările pentru
toate acele programe lo-
cale, suis-generis anti-
românești, să le suspendăm
și fondurile pentru UDMR,
să le strângem cureaua. Că
dacă tot se vor considera 
în 2018 cu ferparul strâns
legat de aripile lor

zburătăcite, să le dăm, nu
de un priveghi politic, deși
măcar în Anul Centenarului
ar trebui să nu mai auzim de
ei prin Parlament, dar să le
fie, din mila noastră
creștinească, de un post.
Unul cât un an! Și măcar în
2018 ar trebui să veghem
ca banii dați consiliilor locale
să nu mai ajungă să
finanțeze acțiunile „cultur-
ale” îndreptate împotriva
noastră… Să nu mai aibă
bani nici măcar să-și

cârpească lavetele alea flu-
turate pe post de praporuri
secuiești… Să ajungă, la
sfârșitul zisului an de doliu,
să-și strângă, zdreanță cu
zdreanță, toate cârpele.
Atunci să vadă ce „aștrii” și
câte culori le-au mai rămas
pe ele!

Nesimțiți ăștia de
lângă noi, din casa noastră,
de la mesele noastre, de
unde ne-au alungat „pas cu
pas”,  țipă că ei au fost
împresurați! Cică de un
nemaivăzut val de isterie
anti-maghiară. Că se știu pe
ei isterici, din găină în găină,
și așa îi judecă pe toți. Și vor
să ne reclame. Cât mai sus,
mai sus! Dar nu prea au
aripi (și nici „nas”, ci un
amărât de cioc!), să ajungă
în vârfurile cotețelor de
unde „varsă” turnătorii. Că
dacă ajunge în vârf de
țambră, se înfoaie găina pe
post de cocoș. Și nu au
unde să mai cotcodăcească
în bobi despre noi. Că nu-i
mai ascultă nimeni.

Mai nou ne
amenință că vor merge cu
pâra despre „isteria” noastră
pe unde or mai nimeri. La
Consiliul Anti-Discriminare,
că acolo le deschide surata
lor, dar și la președinte. Să-
i spună lui Iohannis ce val
anti-maghiar s-a iscat în

vârtejul făcăturilor politice.
Și se vor duce, pentru că au
destul tupeu, nesimțire,
basca la cât sunt de prost
crescuți!

Treaba e… Ce
facem noi? Noi unde ne
ducem? De „la noi” cine are
curajul să se umfle în
„piepți”, că doar nu o fi fost
un „peneș” dovedit de o
jalnică găină lăuză!, să-i
reclame pentru scandaloasa
lor promisiune… Cică ne fac
ei an de doliu. Nu să ne

simțim ca într-un an al
neaniversărilor, ci într-unul
în dungă!

Or, cât de penală
trebuie să fie o asemenea
instigare pentru ca, din suita
noastră de „gospodării”
politice, să se trezească
unul de al nostru să meargă
la parchet? Cât mai trăim
sub sabia acestui domocles
al democrației, acest „politi-
cal correct”, în care o ma-
joritate nu se apără pentru a
nu leza care cumva o mi-
noritate?! Așteptăm să
ajungem minoritari în țara
noastră pentru a ne ridica la
nivelul de manifestare, 
de impunere, aidoma unei
minorități? S-ar putea să fie,
nu doar târziu, ci inutil.

Avem toate motivele
pentru ca aceste potăi cas-
trate ale contemporaneității
să fie azvârlite la groapa de
gunoi, acolo unde mirosul
lor „politic” nu va mai de-
ranja pe nimeni!

●

Constituția, cetățenia română șiConstituția, cetățenia română și
UDMR-ul…UDMR-ul…

Mircea

Vulcănescu

AAm citit mai de mult,
din curiozitate legea care
stabilește condițiile de acor-
dare de către Statul Român
a cetățeniei române per-
soanelor străine care solicită
acest lucru. Mi-a rămas în
minte o prevedere esențială:
CUNOAȘTEREA ÎN MOD
OBLIGATORIU A LIMBII
ROMÂNE (cel puțin a cuvin-
telor uzuale), cât și a IMNU-
LUI NAȚIONAL. În situația în
care această cerință obliga-
torie nu poate fi îndeplinită
de către solicitant, în funcție
de caz, se acordă persoanei
respective statutul de REZI-
DENT, având posibilitatea de
a reveni după un timp 
cu solicitarea de a dobândi
cetățenia solicitată. Față de
această cerință minimală,
dar de bun-simț a legiuitoru-
lui român, mă întreb cu multă
stupoare cum poate să
afirme UDMR-ul că majori-
tatea cetățenilor români de
etnie maghiară nu cunosc
minimum de cuvinte în limba
română pentru a se putea
descurca pe teritoriul
României fără a recurge la
ajutorul unui interpret sau
translator.

Dacă lucrurile stau
așa cum susține UDMR-ul,
atunci etnicii maghiari care
locuiesc în România nu pot
avea calitatea de cetățean
român, iar ca o consecință
nu pot avea nici drept de vot.
Se naște atunci întrebarea:
CINE VOR MAI VOTA
UDMR-ul dacă instituțiile
abilitate ale Statului Român
își vor face cu adevărat dato-
ria?

Este greu de înțeles
cum autoritățile statului
român acordă dreptul de
cetățenie română unor per-
soane care nu respectă
legea fundamentală a țării.
Problema devine foarte
serioasă mai ales la tinerii de
etnie maghiară care îm-
plinesc vârste de 14 ani și 
se adresează autorităților
românești pentru a primi
actul de identitate și cu
această ocazie se
oficializează și statutul de
CETĂȚEAN ROMÂN al per-
soanei respective.

Se vede bine că
statul român lucrează cu
două măsuri diferite în acor-
darea cetățeniei pentru

străini, cât și pentru maghiarii
din România. Să înțelegem
că totul se desfășoară sub
umbrela unei formalități sau
neglijențe păguboase? Iată
unde duce nerespectarea cu
strictețe a legilor, la cereri
aberante din partea unei
formațiuni etnice politice 
care dorește ca la presiunea
exercitată de populația
majoritară românească,
locuitorii de etnie maghiară
care nu vorbesc limba
oficială a statului, respectiv
limba română să-și piardă
dreptul de cetățenie română
și să devină doar simplii
rezidenți în România.

Cred că această
problemă ar trebui să facă
obiectul unei analize se-
rioase atât a autorităților
române, cât mai ales a
populației maghiare din
România și să vadă în ce
situație fără de ieșire și mai
ales foarte păguboasă 
i-a adus acest tupeu al 
unor politicieni maghiari 
care sfidează Constituția
României și legile organice
ale țării. Maghiarimea din
România trebuie să
conștientizeze deserviciile
pe care UDMR-ul le poate
provoca prin cerințele 
absurde invocate în cadrul
negocierilor recente cu
PSD+ALDE privind pro-
movarea proiectului de lege
al statutului minorității
maghiare în România.

Mai mult, cred că
toate formațiunile politice
românești, împreună cu soci-
etatea civilă ar trebui să re-
considere modul defectuos
cum se acordă cetățenia
română minorităților care
conviețuiesc pe aceste
tărâmuri. Mă întreb cum
populația de etnie
țigănească poate învăța și
vorbi chiar și cu unele mici
deficiențe limba oficială din
România și etnicii maghiari
care trăiesc de secole în
România nu pot face acest
lucru. Să fie oare etnicul
maghiar de astăzi care
trăiește în România ceva mai
retard ca țiganul român? 

Poate fi și aceasta o
explicație, dar ea ar trebui să
fie oficializată și nu 
ascunsă populației ma-
joritare românești.

●
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Adevăratul mare patriot – Adevăratul mare patriot – 
Nicolae TestemițanuNicolae Testemițanu

Vitalie

Pastuh

NNaționalismul „cu
mâini lucrătoare” al 
marelui patriot, Nicolae
Testemițanu. Există două
variante de naționalism:
unul verbal de conjuctură,
altul – „cu mâini lucrătoare”
( de la sensul indicat de Bib-
lie: „Dragostea fără fapte
este moartă!”). 

Imposibil să continui
memoriile, fără a pomeni
despre chirurgul-trauma-
tolog, marele patriot
naționalist, ilustrul om de
stat, strălucitul  savant, or-
ganizator și reformator al
sistemului medical din Re-
publica Sovietică, Socialistă
Moldovenească, Nicolae
Testemițanu (1927-1986).
El s-a născut în comuna
Ochiul Alb, județul Bălți, într-
o familie numeroasă de
țărani mijlocași. Originea
țărănească i-a determinat
sentimentul de dragoste cu
mâini lucrătoare pentru
poporul nostru rural.

Presupun că nu-
mele de familie îi provine la
cuvântul rar testemel, ceea
ce în limbaj popular
înseamnă tulpan, năframă,
băsma – o bucată de pânză
colorată și înflorată, cu care
își acoperă femeile capul.
Cineva din strămoși vindea
sau țesea testemele…

El a fost profund
nemulțumit de inechitatea
strigătoare la cer, în
ocrotirea sănătății sătenilor
băștinași și a orășenilor – în
majortate venetici din
primele decenii sovietice .
Statistica descoperită de N.
Testemițanu arăta: țăranii
beneficiază de 5,3 vizite la
medic pe an, orășenii – de
13,5 vizite. 

Majoritatea absolută
a medicilor de la noi era
constituită din ruși,
ucraineni și evrei. Sătenii
moldoveni nu înțelegeau
rusește, iar rusofonii – nu
doreau să învețe limba
țăranilor. Moldovan-baran,
muly,  precum ne consid-
erau și ne ziceau șovinii.

Despre grija
principială a lui N.
Testemițanu la selectărea
abituriențior pentru Institutul
de Medicină din Chișinău
mi-a povestit profesorul uni-
versitar, Aurel Marinciuc,
care ani la rândul a fost în
comisia de admitere la
medicină. 

În fiece an, 
N. Testemițanu instrua
membrii comisiei: abiturienții
selectați să aibă note mari și
purtare bună! Proporția: 70
la sută să fie băștinași, 30 la

sută alogeni – proporțional
statisticii populației RSSM.
Zonele de nord, centru și
sudice ale RSSM să fie
reprezentate în mod egal.
Proporția băieți-fete să fie
1:1. Erau primiți și tineri din
Bucovina.

Persoanele social-
active din Epoca Socialistă
utilizau apartenența la Par-
tidul Comunist ca permis și
posibilitate de realizare a
scopurilor. Unii, meschini,
cu scopuri mercantile – in-
trau în partid pentru facil-

itarea carierei  sau
aburcarea la privelegii, alții
– visători, romantici  și fa-
natici – intrau în PCUS,
pentru a  sluji  țara 
și poporul. Desigur,
N.Testemițanu a fost un
membru de partid valoros,
înalt apreciat de conduc-
erea de vârf a republicii.

În 1959, chirurgul N.
Testemițanu fu numit rector
al Institutului de Medicină
din Chișinău. Numai după
deschiderea Facultății de
Farmacie de către N.
Testemițanu, institutul se va
numi „de Medicină și Far-
macie”. 

A fost primul rector
din băștinașii moldoveni. La
avansarea  în postul de min-
istru al Ocrotirii Sănătății
(1963), N.Testemițanu a in-
sistat în instanța superioară
de partid ca rector să fie
numit Vasile Hristoforovici
Anestiadi, grec din Moldova,
care părea om de treabă…

Lui N. Testemițanu îi
datorăm crearea  facultăților
de Stomatologie, Medicină
Preventivă, Perfecționare 
a Medicilor, construirea
căminelor studențești, a
sălilor noi de  de studii, a
bazei de odihnă  de la
Sergheevka pe litoralul
Mării Negre, pentru studenți
și cadrele didactice.

El a fondat revista
„Ocrotirea sănătății”, fiind și
primul ei redactor-șef. 

A dispus traducerea
din limba rusă în limba
română/„moldovenească” a
celor mai bune manuale
pentru medici. Vă aduceți
aminte de manualul lui
Measnikov „Boli interne”, de
„Ortopedia și traumatologia”
(1970) lui Novacenko
tradusă de candidații în

științe medicale I.Marin, P.
Pulbere, C. Cozub și M.
Corlăteanu? De „Cartea
sănătății”, pentru ilumina-
rea sanitară-medicală a
populației moldovenești,
scrisă de un colectiv de
medici moldoveni? Mama
mea o citea cu mult nesaț
nu numai pentru conținutul
interesant, dar și pentru că
unul din autori era fratele
ei…

Testemițanu a pro-
movat pregătirea cadrelor
medicale didactice 
și științifice din rândul
medicilor moldoveni,
creșterea numărului cărora
avea grijă. A trimis peste
250 de medici moldoveni la
specializări și în
doctorantură în cele mai
prestigioase instituții med-
icale din Uniunea Sovietică.

Unul din primii doi
neurochirurgi moldoveni,
Ilarion Gorea mi-a povestit
cum, în anul 1963, a fost
convocat de urgență la Min-
ister. Șeful secției Personal,
Gheorghe Balan, din echipa
noului ministru, i-a scos re-
pede din cap visul de a se
face cardiochirurg, cu o
scrisoare-rugăminte de la
N.Testemițanu către direc-
torul celebrului Institut de
neurochirurgie Burdenko, i-
a expediat pe ambii cursanți
la Moscova. Specializarea
în neurochirurgie a
moldovenilor nici nu era
prevăzută în planurile minis-
terului unional! La Moscova
plecă și N.Testemițanu, să
pună cuvăntul personal, în
caz dacă directorul Institutu-
lui „Burdenko” va rămâne
surd la rugămintea scrisă. 

Directorul s-a
dovedit a fi om foarte fin –
acceptă pe tinerii noștri, în
afara planului de
perfecționare, fără a fi
nevoie de acordarea
audienței lui N.Testemițanu.
Convins că medicii
moldoveni au fost admiși, N.
Testemețeanu le-a spus: Eu
mă întorc la Chișinău, da voi
luați seama să învățați cum
trebuie, să absolviți fru-
mosc, că de nu – nici nu
aveți ce căuta în Moldova!

La 1967, N.
Testemițanu a transferat
Secția de Neurochirurgie
din Spitalul de Psihiatrie de
la Costiujeni (condiții și
posibilități limitate) în Dis-
pensarul psiho-neurologic
de pe str. Korolenko 2, cu
condiții normale, cu un
număr suficient de paturi.

N. Testemițanu, la
1962 a deschis Catedra de
Traumatoligie și Ortopedie,
în 1964 a dat în exploatare
sediul Spitalului Clinic Re-
publican de Traumatologie,

Ortopedie și Protezare, de
pe str. Academică 11, situat
peste două străzi mai sus
de Ministerul Sănătății. Un
timp, a fost medic-șef al
acestui spital. Făcea
operații. 

Am găsit o poză
rară, cu inscripția: „N.
Testemițanu cu prietenii și
colegii”. Obiectivul aparatu-
lui de fotografiat a suprins,
în fața Catedrei de Trauma-
tologie și ortopedie  pe patru
medici tineri și unul în etate
(de la dreapta la stânga):
Nicolae Testemițanu, Petru
V. Pulbere, profesorul rus
Nicolai Leonidovicy
Gladârevski trimis special
de la Moscova la Chișinău,
Ion M. Marin, Boris
Strelețchi. Alăturez această
poză, din anul 1962, cu
mențiunea că  I.M.Marin și
P.V. Pulbere nu numai că au
fost prieteni ai marelui pa-
triot Testemițanu, dar au re-
alizat organizarea rețelei
serviciului traumatologic-or-
topedic în raioanele
Moldovei de Est.

N. Testemițanu a
depus eforturi susținute în
combaterea folosirii abuzive
a pesticidelor, care afectau
sănătatea oamenilor și a
animalelor. 

Primul minister, din
istoria  Republicii Sovietice
Socialiste Moldovenești,
unde ministrul a poruncit uti-
lizarea obligatorie a limbii
române/moldovenești, a
fost Ministerul Ocrotirii
Sănătății condus de N.
Testemițanu.

Din partea „gre-
coteiului ticălos V. Anestiadi”
(epitetul dat de Gh.A.Balan)
porniră insinuări că ministrul
Testemițanu „se uită peste
Prut”. Aluzie la naționalism
românesc. 

Adică chestiune
penală, în viziunea
șovinismului velicorus. Însă
prim-secretarul Comitetului
Central al Partidului Comu-
nist al Moldovei, Ivan
Ivanovici Bodiul nu era de
acord cu destituirea formi-
dabilului N.Testemițanu.
Poate, cel mult, o mustrare.
Însă dușmanii au conectat
forțe din centrul imperial. La
Chișinău sosiră doi
reprezentanți ai Moscovei –
eu au decis, pe data de 19
martie 1968, destituirea lui
N.Testemițanu și a echipei
sale ministeriale. Pe motiv
de naționalism.

După trântire, N.
Testemițanu a lucrat
conferențiar, apoi profesor
universitar la Catedra de
Medicină Socială. Îl vedeam
trecând demn și sobru… El
a scris peste 200 de lucrări
științifice, s-a preocupat de

tema magistrală: „Căile de
ajustare a nivelurilor 
de asistență medicală
populației urbane și rurale” .
A elaborat un sistem de uni-
cat. Pentru elaborarea și im-
plimentarea „Concepției de
organizare a asistenței
medicale specializate de
ambulator și staționar cu
servici de urgență acordată
populației rurale”, profe-
sorului N. Testemițanu și co-
laboratorilor  săi le-a fost
decernat, în Premiul de Stat
al RSSM pentru anul 1983.

Singurul, din mem-
brii Comitetul de decernare
a Premiului de Stat, care s-
a opus decernării a fost
V.Anestiadi.

Rectorul Anestiadi –
„Grecoteiul ticălos” a dat
ordin ca toate manualele de
medicină traduse în
română/moldovenește să
fie scoase din biblioteca In-
stitutului și arse. Mormanul
de cărți a fost ars în curtea
Institutului nostru. Nu am
putut stabili anul crimei.
Poate cineva știe? Profe-
sorul  Testemițanu a murit
subit, în timpul unui dans de
la serata de întâlnire, cu
ocazia a 35 de ani de la ab-
solvirea Institutului. A
lunecat încet la picioarele
colegei-partenere cu care
dansa. Inițial, păruse o
figură de cavalerism extrem
de romantic… Se afirmă că
a avut un atac de cord. Însă
unul din prietenii lui afirma
că N. Testemițanu suferea
de diabet zaharat tip I și că
intrase în comă… A fost și
rămâne cel mai mare pa-
triot-naționalist al Moldovei
de Est. Persoanelor, pe
care le aprecia,  stima și
iubea, li se adresa afectuos:
frate.

Ce minunat este,
când un mare Om, Om
adevărat poate găsi în jurul
său frați întru cauza
măreață! 

●
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„Neamul cu risipirea și Țara cu pieirea…” (Scrisoare către Eminescu)„Neamul cu risipirea și Țara cu pieirea…” (Scrisoare către Eminescu)

Alexandru

Stănciulescu-Bârda 

ÎÎți scriu, Bădie, căci
sunt trist și gânduri grele mă
apasă.  Erai trist și tu, când
scriai Scrisoarea a III-a și
aveai de ce!  Priveai în jurul
tău și îți plângea inima,
văzând decăderea morală a
mai-marilor zilei, corupția,
banditismul de stat, nepo-
tismul, jefuirea bunurilor
țării, lipsa de perspectivă
pentru individ și pentru
nație. Aveai curaj, Bădie, și
le ziceai de la obraz, că-ți
ardea sufletul de obidă:
,,Când vedem că toţi aceia,
care vorbe mari
aruncă/Numai banul îl
vânează şi câştigul fără
muncă,/Azi, când fraza
lustruită nu ne poate
înşela,/Astăzi alţii sunt de
vină, domnii mei, nu este-
aşa?/Prea v-aţi arătat
arama sfâşiind această
ţară,/ Prea făcurăţi neamul
nostru de ruşine şi
ocară,/Prea v-aţi bătut joc
de limbă, de străbuni şi obi-
cei,/Ca să nu s-arate-odată
ce sunteţi – nişte mişei!/Da,
câştigul fără muncă, iată
singura pornire;/Virtutea? e-
o nerozie; Geniul? o neferi-
cire.”/

Haite de politicieni,
fără pic de demnitate și
dragoste de țară, jefuiau ul-
timul leu din vistierie, ca să-
și construiască palate, să-și
cumpere trăsuri poleite, cai
pur-sânge, să călătorească
la Paris, ori prin alte capi-
tale, să-și mărească
grămezile de bani, să o
ducă tot într-un zaiafet! Oa-
menii aceia, ajunși pe cine
știe ce căi întortocheate în
fruntea țării, încercau să
păcălească poporul cu dis-
cursuri sforăitoare, cu vorbe
meșteșugite,  arătându-se
pretutindeni că sunt mari
patrioți, că fac totul pentru
binele țării și sunt gata chiar
să-și jertfească și viața pen-
tru ,,țărișoara lor”. Se
puneau alături de marii
bărbați ai neamului, de vite-
jii voievozi și domni de
altădată, încercând să pară
ceea ce nu erau în realitate.
Sabia condeiului tău îi de-
masca fără menajamente:
,,Voi sunteţi urmaşii Romei?
Nişte răi şi nişte fameni!/I-e
ruşine omenirii să vă zică
vouă oameni! Şi această
ciumă-n lume şi aceste
creaturi/Nici ruşine n-au să
ieie în smintitele lor
guri/Gloria neamului nostru
spre-a o face de
ocară,/Îndrăznesc ca să
rostească pân’ şi numele
tău… ţară!”

Aveai în vedere,
Bădie, în primul rând, parla-
mentul, instituțiile de vârf ale

țării, tribunele înalte, unde
își dădea arama pe față
toată crema nației. Nu
făceai referire la
Kogălniceanu, Rosetti,
Brătianu, Iosif Naniescu,
Melchisedec Ștefănescu și
alții ca ei, flori rare, răsărite
pe trupul țării, ci la acele
secături îmbătate de ,,suc-
cesuri”, demagogi și jigodii
în mătăsuri, care nu știau
pentru ce ajunseseră în
acele foruri. Ziceai tu: ,,Nu
se nasc glorii pe stradă şi la
uşa cafenelii,/N-avem oa-
meni ce se luptă cu re-
toricele suliţi/În aplauzele
grele a canaliei de uliţi,/Pan-
glicari în ale ţării, care joacă
ca pe funii,/Măşti cu toate
de renume din comedia
minciunii?/Au de patrie, vir-
tute, nu vorbeşte
liberalul,/De ai crede că
viaţa-i e curată ca cristalul?/
Nici visezi că înainte-ţi stă
un stâlp de cafenele,/Ce îşi
râde de-aste vorbe
îngânându-le pe ele./Vezi
colo pe uriciunea fără suflet,
fără cuget,/Cu privirea-
mpăroşată şi la fălci umflat
şi buget,/Negru, cocoşat şi
lacom, un izvor de
șiretlicuri,/La tovarăşii săi
spune veninoasele-i nimi-
curi;/Toţi pe buze-având vir-
tute, iar în ei monedă
calpă,/Chintesenţă de miz-
erii de la creştet până-n
talpă./Şi deasupra tuturora,
oastea să şi-o recunoască,
/Îşi aruncă pocitura
bulbucaţii ochi de
broască…/”

Din rândul unor
asemenea specimene își
alegeau guvernele
amploiații, miniștrii și
diplomații, care să ne
reprezinte țara și interesele,
în timp ce locul lor era, cum
bine spui, Bădie, la spitalul
de nebuni de la Mânăstirea
Golia: ,,Dintr-aceştia ţara
noastră îşi alege astăzi
solii!/ Oameni vrednici ca să
şază în zidirea sfintei
Golii,/În cămeşi cu mâneci
lunge şi pe capete
scufie,/Ne fac legi şi ne pun
biruri, ne vorbesc
filosofie./Patrioţii! Virtuoşii,
ctitori de aşezăminte,/Unde
spumegă desfrâul în mişcări
şi în cuvinte,/Cu evlavie de
vulpe, ca în strane, şed pe
locuri/Și aplaudă frenetic
schime, cântece şi
jocuri…/Şi apoi în sfatul ţării
se adun să se
admire/Bulgăroi cu ceafa
groasă, grecotei cu nas
subţire;/Toate mutrele aces-
tea sunt pretinse de roman,
/Toată greco-bulgărimea e
nepoata lui Traian!/Spuma
asta-nveninată, astă plebe,
ăst gunoi/Să ajung-a fi
stăpână şi pe ţară şi pe
noi!/Tot ce-n ţările vecine e
smintit şi stârpitură,/ Tot ce-

i însemnat cu pata putreju-
nii de natură,/Tot ce e perfid
şi lacom, tot Fanarul, toţi
iloţii,/Toţi se scurseră aicea
şi formează patrioţii,/Încât
fonfii şi flecarii, găgăuţii şi
guşaţii,/Bâlbâiţi cu gura
strâmbă sunt stăpânii astei
naţii!”

Bădie, Bădie, cum îi
mai descrii tu de bine! Parcă
i-aș privi la televizor! Cine
știe! Cu siguranță că din
urmașii acelora s-au oploșit
și azi pe ici, pe colo, prin
locurile căldicele. Prea
seamănă unii de acum cu
cei din vremea ta! Cuvintele
tale de atunci ar traduce și
azi obida și scârba multora:
,,Cum nu vii tu, Ţepeş
doamne, ca punând mâna
pe ei, /Să-i împarţi în două
cete: în smintiţi şi în
mişei,/Şi în două temniţi
large cu de-a sila să-i
aduni,/Să dai foc la puşcărie
şi la casa de nebuni.”

Oamenii-păpușă și
oamenii-căpușă, fanfaronii
și figuranții aceia,  de care
vorbești tu, Bădie, la vre-
muri de cumpănă, apelau la
istorie, la  eroii neamului, la
clipele de glorie ale nației și
astfel aprindeau în sufletul
mulțimii, în sufletele oame-
nilor simpli, săraci, lucrători
ai pământului, elanul,
dragostea de țară, de liber-
tate. Când era nevoie,
mulțimile fără număr ale
anonimilor de la sate și
orașe porneau pe  drumuri
și cărări, încălțați în opinci și
cu ițari de dimie în luna lui
cuptor să-și apere țara. Se
băteau orbește și nici
moartea nu-i înspăimânta.
Se băteau pentru țara lor,
pentru bucata de pământ,
pentru căsuța sau bordeiul
lor, pentru femeie și copii,
pentru biserică și cimitir,
pentru credința și datina lor.
Așa au realizat ei Unirea,
Independența, România
Mare. La îndemnul acelor
,,fonfi şi flecari, găgăuţi şi
guşaţi, bâlbâiţi cu gura
strâmbă” în sufletul
românilor de pretutindeni se
aprindea flacăra patrio-
tismului și a vitejiei.

Astăzi, Bădie, situația e mult
mai gravă ca atunci! Ți-am
scris altădată despre
bogățiile țării vândute
străinilor pe nimic, despre
economia noastră dată la
fier vechi, despre a doua
Românie de dincolo de frun-
tariile țării…! Toate acelea
priveau trupul Țării, Bădie!
Din păcate, lupta cea mai
grea se dă pentru sufletul
Țării și al Neamului nostru.
Pe atunci copiii creșteau în
sânul familiilor lor, în mi-
jlocul comunităților. Acasă,
la horă, la clacă, la
Sărbători, cu oile pe coastă,

ori la școala din tinda bis-
ericii, copilul afla de  la
părinți, de la bunici, de la
bătrâni, de la preot și
învățător  despre daci și ro-
mani, despre marii voievozi
și domnitori, despre
răscoale și revoluții ale
moșilor și strămoșilor noștri.
Istoria era ea însăși ca o
poveste, care te vrăjea și-ți
înlănțuia sufletul pentru tot
restul vieții. Neamul
însemna mama și tata, frații
și surorile, bunicii, prietenii
de joacă; Țara însemna
casa copilăriei, căldura
căminului părintesc, vatra și
ograda, ulița de joacă,
izlazul pentru oi, cireșul din
grădină, fântâna și cerul,
soarele, luna și stelele,
roibul nechezând,
mormintele celor duși, troița
din răscruci, plugul și
plăvanii, lanul și secerătorii,
hora satului și lista poate
continua!

Astăzi, Bădie, copiii
nu mai au copilărie! De la
trei ani pornesc pe drumul
grădiniței, stau tot mai puțin
cu părinții și bunicii, tot mai
puțin în mijlocul naturii. De
mici devin tributari interne-
tului,  facebook-ului și cal-
culatorului. Istoria a devenit
cenușăreasa programei de
învățământ! De la poveste
frumoasă, atrăgătoare,
educativă, a ajuns rece,
distantă, greu de digerat. Is-
toria neamului  este tratată
ca parte a istoriei lumii, așa
încât despre marile fapte de
vitejie ale strămoșilor și de-
spre marii eroi ai noștri se
menționează în câteva rân-
duri. Din puținul care se
predă, mai nimic nu rămâne
în mintea și în sufletul copi-
ilor, indiferent de nivelul de
studiu. Copilul se simte
străin de țara lui, de neamul
lui și de aspirațiile
înaintașilor săi. Capcanele
vremii noastre îi prind fără
milă în ghearele lor. Altădată
disprețuiam pe cei care
erau adepții principiului ,,ubi
bene, ibi patria”(unde este
bine, acolo e patria”). Astăzi
îi auzi pe cei mici, îi vezi pe
cei mari cum își îndreaptă
gândurile și speranțele spre
alte zări. Cuvinte
disprețuitoare sunt rostite la
adresa țării lor, iar dacă
încerci să le vorbești de
dragoste de țară, îți râd în
nas și te socotesc venit din
alte vremi. Ne pleacă tinere-
tul peste mări și țări și-și
face rădăcini acolo. La a
doua generație se mai știe
câte o boabă românește; la
a treia își amintesc așa, ca
de Făt-Frumos din poveste,
că bunicii lor au fost din
România… Rămân aici
bătrânii să-și plângă
suferințele și singurătatea,
să-și vadă cu durere nea-

mul risipindu-se!
În vremea lui Mircea

cel Bătrân se sculase un
sultan de departe cu vise de
mărire, dornic să vadă
lumea la picioare. Și astăzi,
Bădie, sunt mulți asemenea
sultani, mai puternici și mai
periculoși decât acela, care
pândesc din vizuinile lor,
gata să se repeadă și să ne
sfâșie Țara. Atunci ieșise
Domnul în fruntea armiei
sale și-i explica sultanului:
,,Eu? Îmi apăr sărăcia şi
nevoile şi neamul…/Şi de-
aceea tot ce mişcă-n ţara
asta, râul, ramul,/Mi-e pri-
eten numai mie, iară ţie
duşman este,/Duşmănit vei
fi de toate, făr-a prinde chiar
de veste;/N-avem oşti, dară
iubirea de moşie e un
zid,/Care nu se-nfiorează
de-a ta faimă, Baiazid!/”  Și
avea dreptate Domnul, căci
era ca un părinte pentru
neam și pentru Țară.
Dovadă rezultatul luptei: ,,
Mircea însuşi mână-n luptă
vijelia-ngrozitoare,/Care
vine, vine, vine, calcă totul
în picioare;/Durduind
soseau călării ca un zid înalt
de suliţi,/Printre cetele
păgâne trec rupându-şi
large uliţi;/Risipite se-
mprăştie a duşmanilor
şiraguri,/ Şi gonind
biruitoare tot veneau a ţării
steaguri,/Ca potop ce
prăpădeşte, ca o mare
turburată -/Peste-un ceas
păgânătatea e ca pleava
vânturată./Acea grindin-
oţelită înspre Dunăre o
mână,/Iar în urma lor se-
ntinde falnic armia
română”./

Mă întreb, dacă
astăzi ar mai fi aceeași vite-
jie, aceeași dorință de sac-
rificiu pentru salvarea Țării
la vremuri de cumpănă,
aceeași dragoste de Țară.
Tare mi-e teamă că acelor
vremi de vrednică aducere
aminte le-am spune și noi la
fel ca tine: ,,Rămâneţi în
umbră sfântă, Basarabi şi
voi Muşatini,/Descălecători
de ţară, dătători de legi şi
datini,/Ce cu plugul şi cu
spada aţi întins moşia
voastră/De la munte pân’ la
mare şi la Dunărea
albastră.”

Sunt vremuri grele,
Bădie! Roagă-te și tu lui
Dumnezeu să nu ne
pedepsească Neamul cu
risipirea și Țara cu pieirea!
Roagă-te să se ducă în
pustii, unde și-a-nțărcat
Nichipercea țâncii, toți hoții,
corupții, bandiții și escrocii,
toți cei care nu-și iubesc
Țara și Neamul!

●
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Avocatul „norodului”?! Poate nărodul guvernului!Avocatul „norodului”?! Poate nărodul guvernului!

Cezar Adonis

Mihalache

PPăi de ce să mai fie
„al poporului”?! Să fie de
acum tot al lor, nu?! Că ei
știu cel mai bine ce îi 
trebuie poporului… Iar
reprezentarea norodului să
se facă tot prin ei. Nărozii
aleși și nealeși. Ei să decidă
unde, când și cum să
intervină „avocatul” pentru
ei! De fapt, oricum era al lor.
Nu al țării, nu al oamenilor
de rând, nu al nevolnicilor și
săracilor. Mai își băga el
nasul în câte o curte cu
țambre ce stau să cadă, dar
niciodată nu se arăta fățiș
ca fiind doar al puterii. Deși
oricum știam cu toții la care
stăpân se pleca din șalele
de cauciuc…

Acum însă, Avocatul
poporului va fi cu toate
statele la ei. Nu va mai sta
cu urechea lungită spre
cererile divanului, să nu
sară din nerozie vreo nevoie
a acestuia, să se mire apoi
că a fost uitat la partea de
finanțare. Acum se va muta
și cu salariu, și cu pensia,
aia e!, pe borderoul de min-
istru asimilat.

El ar fi trebuit să fie
aidoma unui lider sindical.
Unul al poporului. Căci
reprezenta interesele
nărodului, fie și numai pe
hârtie, în interacțiunea cu
abuzurile, dezinteresul
sfidător și ignoranța batjo-

coritoare a instituțiilor care
picau toate povară în
spatele simplului om. Sigur,
aidoma marilor lideri de
sindicat, supraviețuitori
peste decenii și guverne,
era, nu apropiat intereselor
țării, ci părtinitor sistemului.
Adică toată lumea știa pe ce
parte a tușei stătea.

Dar măcar mai avea
și țara acolo o etichetă de

reprezentare. Și iluzia că
măcar cu numele instituția
era de partea sa. Și nu
conta că întreg conținutul
era doar un cap de sifon
atașat intereselor sul-
furoase ale guvernanților.
Pentru că, poate, cândva, s-
ar fi găsit și un fond pe
măsura formei. Un om care
chiar să fie cât o instituție.
Să fie un Avocat al poporu-
lui.

Or, de la o zeamă
lungă, la ce să ne fi

așteptat?!… Să-și termine
mandatele, să plece la pen-
sie și să urmeze poate unul
mai apropiat de suferința
țării. Și se vede treabă că ar
fi fost o posibilitate. Așa că
parlamentarii s-au grăbit și
au frământat aluatul aerat
din tava servită poporului
până l-au scos cu totul de
acolo. Ce îi trebuie țării un
Avocat al poporului?! Îi dăm

un avocat al nostru în relația
cu poporul. În primă fază,
„în relația cu”, apoi, fățiș,
contra lui. Că s-a mai
văzut…

Lui Zeamă-lungă îi
va fi dară mutat blidul de
ciorbă la guvern. Va deveni
ministru cu acte în regulă,
iar piftia de la pensie o va
mânca în regim special. Dar
nu pentru contribuțiile lui, la
politica lor, se va face
această detașare în interes
guvernamental. Individul

contează prea puțin. Azi
este, mâine poate servi
răcitura la gamelă.
Instituția?! Ea contează! Să
fie și ea a lor.

Țării?!… Cât mai
puțină reprezentare. Și nici
un instrument, nu de intimi-
dare a clasei politice, nici
măcar de deranj a fețelor de
mârlani.

Și totuși, suntem în

fața unui non-sens cu
adevărat socialist. Avocatul
poporului parte din marea
lor adunare (măcar de era
una masonică, dar este de
un comunism scăpătat, un
comunism fără comuniști,
mult mai diabolic!). Căci, la
nivel de funcții, ar trebui se-
sizat un conflict între ideea
de avocat în exercițiu, fie de
acum și la (in)dispoziția
poporului, căci tot cu iz
avocățesc se va servi
ciorba, și rangul asimilat ca

ministru în exercițiu.
Dar aleșii merg mai

departe. Au acaparat CCR-
ul, care a ajuns să furnizeze
cele mai negre decizii pen-
tru viitorul democrației. Și
care funcționa mai bine
când nu funcționa, luând
decizii din ani în paști, când
doar lefurile erau o
constantă a activității, că
măcar nu făceau aceste po-
cinoguri, nu le aduceau la
limita suportabilității democ-
ratice, le evitau, unii dintre
șefii CCR meritând acum
laude pentru ezitările lor,
pentru că, o decizie luată, e
luată și produce efecte…

Așa și cu Avocatul
poporului. Îl știam acolo, se
maimuțărea cu una dintre
fețe spre popor, și mâinile
pe la spate băgate în sacul
cu bunăvoințe al sistemului,
dar nu era cu totul „la ei”.
Acum, însă, alesul vrea să-l
transfere pe de-a întregul în
Executiv, să-l înregimenteze
guvernamental, că politic
era oricum în ofsaid față de
noi, lărgind echipa de lucru
împotriva felului de  mani-
festare și apărare a intere-
selor sale a țării.

●

Un semestru lămuritor!Un semestru lămuritor!

Marian

Munteanu

ÎÎntreaga activitate
guvernamentală dar și
legislativă derulată în
primele șase luni ale actualei
legislaturi nu a adus
schimbările pozitive promise
de partidele care au câștigat
votul cetățenilor în alegerile
din 11 decembrie 2016.

Eu respect opțiunile
cetățenilor României dar, în
același timp, sunt dator să
semnalez că mulți, foarte
mulți dintre compatrioții
noștri au fost din nou înșelați
de promisiunile fără
acoperire ale politicienilor,
mai vechi sau mai noi. Prin
vicleşuguri, propagandă şi
minciună românii au ajuns
să cedeze încă o dată drep-
tul de administrare a avuţiei
naţionale şi a viitorului lor
unor lideri politici complet
iresponsabili.

Nici pentru mine și
nici pentru membrii și
simpatizanții Alianței Noastre
spectacolul politico-mediatic
al căderii guvernului
Grindeanu nu reprezintă o
surpriză. El reflectă nivelul,
stilul și calitatea actului

politic dominant, din neferi-
cire, în România ultimelor
decenii.

De o parte a
eşicherului politic, avem o
coaliţie de guvernare care
girează pentru ocuparea
celor mai înalte demnităţi gu-

vernamentale oameni capa-
bili să pună în pericol
interesele majore ale statului
român, ridicând toanele şi
bâlciul la rang de acţiuni
politice.
De partea cealaltă un grup
de partide și grupări de
“opoziţie” care, pentru a
aduna capital politic, au
desfăşurat recent un alt

spectacol grotesc de ire-
sponsabilitate, susţinând
prin comportamentul lor
politic cel mai prost rezultat
pentru România: adâncirea
instabilităţii politice a ţării
prin menţinerea în funcţiune
a unui pseudo-guvern rămas

fără susţinere parlamentară.
Până când românii

se vor trezi şi vor înţelege ce
se petrece în spatele
perdelelor de fum pe care le
trag în faţa lor grupurile de
interese (interne și externe)
care controlează la vârf de-
ciziile partidelor parla-
mentare, România va suferi
în fiecare zi de lipsa

protecţiei unor partide de-
mocratice reale, normale,
care să reprezinte în mod re-
sponsabil şi loial interesul
cetăţenilor.

Direcția politică
națională-suveranistă, con-
servatoare și creștin-

identitară – pe care o afirmă
și promovează Alianța
Noastră nu este
reprezentată, deocamdată,
în Parlament (decât firav, pe
alocuri, prin intervenții indi-
viduale ale unor parlamen-
tari și nu prin acțiuni
coordonate și strategii
politice consistente). Vă
asigur, însă, că ANR își

continuă efortul de organi-
zare și dezvoltare spre a
putea interveni, în viitor, pen-
tru echilibrarea spectrului
politic românesc și o config-
urare organizațională aptă
să susțină interesele funda-
mentale ale României și ale
românilor cu privire la ges-
tionarea resurselor, drep-
turile noastre de proprietate,
dezvoltarea economică
durabilă, apărarea valorilor
românești și, mai cu seamă,
pentru promovarea în Parla-
ment și în funcțiile de decizie
a unor oameni competenți,
cinstiți și cu adevărat re-
sponsabili.

Liderii pe care îi
merită România există, sunt
peste tot trudind anonimi în
toate locurile şi instituţiile
acestei ţări. Mai rămâne însă
ca aceștia să se implice cu
mai multă hotărâre, în mod
constructiv și eficient, pentru
a înfrânge blocajul politic în
care ne aflăm de prea multă
vreme. Alegerile viitoare nu
sunt departe și trebuie să ne
găsească pregătiți.

Împreună, vom
reuși!

●


