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„Tu să nu te tragi cu mine de

şireturi, întrucât eu mă port

desculţ.”

- Nichita Stănescu
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Să ne fie un an al destinului, Să ne fie un an al destinului, 
nu unul al soartei dikate de alții...nu unul al soartei dikate de alții...

Cezar Adonis
Mihalache

AAr trebui să fie un an
al identității naționale… Un
an al regăsirii Mândriei și
Demnității naționale, a
afirmării unor valori și repere
pe care le-am abandonat pe
un parcurs poate prea
lingușitor european. Ar trebui
să fie un an în care guvernații
să stimuleze pe toate liniile
promovarea identității. De la
mic la mare, de la neînsem-
nat la repere recognoscibile.

Așa ar trebui să fie
într-o țară în care un jubileu,
un Centenar, ar fi un an al
destinului de a ne promova în
lume valorile autentice,
tradiționale, naționale și chiar
naționaliste, pentru că doar la
noi se strâmbă din nas și se
pun felurite etichete (creion-
ate anterior de venetici, dar
preluate pe post de cutumă
de capetele plecate ale co-
zilor de topor ce ne conduc).

Prin tot ceea ce fac
acum, guvernanții vor parcă
să inducă un sentiment al
disprețului, al dezamăgirii, al
dezgustului românilor față de
propria țară, față de ei înșiși
ca români. Doar că o țară nu
se identifică nicidecum cu
vremelnicii și scârbavnicii ei
conducători. Nu stă pe fun-
damentele roase de intere-
sele cavernoase ale feluriților
politicieni, și nu rămâne
captivă decât vremelnic unui
contur al dezamăgirii pro-
duse prin măsurile luate de
guvernanții.

O țară este un crez!
Este o durere a inimii neîm-
plinite în vechile ei bătăi is-
torice. Este însă ca o durere
a făptuirii și nu trebuie să o
acceptăm ca pe un junghi
așa cum fac prin orice mi-
jloace guvernații.

Suntem în prag de
Centenar și prin toate
măsurile pe care ni le impun,
cei ce ne conduc vor să
creeze iarăși românilor
dezamăgirea față de țara lor.
Se repetă timpurile lui Adrian
Năstase, cel ce ar fi trebuit
condamnat, nu pentru matra-
pazlâcurile de câțiva yuani, ci
pentru exodul pe care l-a pro-
dus prin acțiunile lui.

Acum avem un pre-
mier care dezamăgește mai
repede decât surprinde. Ad-
mirator al fostului premier
mai sus pomenit, nepomenit
să-i mai fie numele în cărțile
de istorie pentru că și-a vân-
dut, a mezat soarta a

generații întregi de români, a
pus sub un semn al depărtării
familii întregi, admirator
așadar al unui antiromân, ac-
tualul premier nu pare a fi
decât aidoma acestuia.

În anul în care ar tre-
bui să purtăm cocarde tricol-
ore în fiecare zi pentru șansa
de a-i fi contemporani,
acțiunile guvernanților sunt
violent îndreptate spre deter-
minarea românilor de a-și
smulge din piepturi mândria,
de a-i face să-și plece din
nou frunțile și a pleca prin
lume, dând legi prin care
rușinea de a fi român să
devină o a doua cetățenie…
Sau singura.

Intrăm în 2018 
iar agresiunile împotriva
identității naționale sunt la un
nivel uriaș. Veneticii doar au
râcâit în brazdele de pământ,
guvernanții și politicienii sunt
cei ce au pus mâna pe
sapele și topoarele prin care
vor să ne reteze rădăcinile
când vor fi ajuns la ele.

Se pierd nume
românești cu un puternic 
caracter identitar. Se
achiziționează pe nimic, pen-
tru a fi șterse definitiv, în
trocuri la care nici măcar nu
mai suntem martori. Se pierd
fără ca guvernanții să facă un
gest pentru a le proteja.

Guvernanții iau
măsuri prin care românii să
fie forțați să-și regăsească
felurile de „descurcăreală”,
pentru că în asta vrea să
transforme guvernul actual
totul, descurcăreala, inclusiv
prin țările vecine. Din nou
vom devenii „sacagii”
sărăciei, cărând în loc de apă
benzină și motorină din afara
țării (deși este tot mai proba-
bil să începem să ne aducem
și apa de băut de afară!).

Aveam în portofoliu
un caracter identitar pe care
nici un guvern nu s-a străduit
să-l pună în valoare. Un
reper ce ne reprezenta mai
bine decât cohortele de am-
basadori. Extensiile de
domeniu „ro.” Și chiar dacă,
măcar în 2018, guvernanții ar
fi trebuit să aibă minima
istețime de a nu taxa nimic
din ceea ce reprezintă o
fracțiune cât de mică de iden-
titate, exact din 2018
guvernanții vor să taxeze și
domeniile „ro”. Practic drep-
tul de a ne prezenta în lumea
virtuală așa. Se încalcă vio-
lent drepturi de proprietate,
se înșurubează aspecte ju-
ridice prin introducerea
dublei taxări, prima, cea

inițială, care ar fi trebuit să
rămân unică și a doua,
repetitivă, anuală, inventată
acum.

Forțat să revină la
propriul lui program de auto-
guvernare, descurcăreala,
românul va găsi soluții… Își
va muta site-urile pe domenii
internaționale (.com, .eu),
probabil va migra cu site-urile
pe sisteme de găzduite în
afara țării, acolo unde ANAF,
mai nou pus în drepturi de a
săpa în datele proprietarilor
de site-uri, nu va putea să-și
bage nasul (iar „tele-munca”
va fi croșetată la propriu cu
dreptul pe care l-a primit
ANAF de a afla cine, cât timp
și de unde „lucrează” pe un
site, pentru a transforma
ghilimele în munca la negru
care trebuie albită fiscal!).

De ce? De ce tot
acest război al guvernanților
nu cu noi, simplii muritori,
importanți pentru ei doar ca
active fiscale, în rest muritori
cu zilele pe lângă ghișee, ci
taman cu imaginea noastră,
cu reprezentarea noastră?
Ba, până și programele de
finanțare a proiectelor cultur-
ale ale acelora care vor să
lase un semn cultural… Cen-
tenar, au fost gândite pentru
a descuraja. Se finanțează
cu fonduri nerambursabile
orice, dar când vine vorba de
programele pentru Jubileu se
pune condiția demonstrării
existenței unor resurse  fi-
nanciare proprii, ba încă de
cel puțin 40 la sută din val-
oarea estimată a proiectului!

Pare că, de fapt,
adevăratul filon al importanței
noastre nu stă în resursele
țării, ci în noi înșine. Iar cel
mai mare preț nu s-a pus pe
devalizarea bogățiilor țării
către toate colțurile lumii, ci
pe exterminarea filonului
nostru de a fi.

P.s.:

Ar trebui să redeschidem
cărțile de Istorie atâta timp
cât ne mai sunt accesibile, să
revedem numele trădătorilor
neamului românesc. Ne-ar
folosi în lupta cu toți cei de
acum! Căci poate suntem
contemporani unui nou…
„Radu cel Frumos” și nu
știm…

●

Căutări, bâjbâieli, Căutări, bâjbâieli, 
rătăciri...rătăciri...

Iulian
Chivu

DDacă adaug opiniile
aproape unanime ale
economiștilor care încearcă sin-
teze la nivel macro celor circa
50 la sută dintre românii care nu
au noțiuni mai aplicate decât
simpla economie domestică, dar
care au, cu intuiția lor, imaginea
bâjbâielilor Programului de gu-
vernare de la care PSD abdică
tacit, e ușor de înțeles
dezamăgirea unei tot mai
însemnate părți din electoratul
de stânga. Încercările Liei
Olguța Vasilescu de a reașeza
sistemul de pensii pe criterii mai
echitabile, asociate cu promisi-
unile ei de dublare a salariilor
făcute la începutul anului, nu
mai inspiră încredere cu toate
că ideea surâde tuturor acelora
care au contribuit la bugetul de
pensii zeci de ani fără a se bu-
cura, pe măsură, de o defalcare
justă a acestuia. Veniturile salar-
iale ale parlamentarilor, pensiile
magistraților, ale cadrelor mil-
itare, ale personalului navigant,
sistemul de premiere din Banca
Națională, politicile bancare se
adaugă și ele lipsei locurilor de
muncă, gravelor carențe ale sis-
temului sanitar și stării tot mai
precare de sănătate a românilor,
lipsei căminelor de bătrâni vis-a-
vis de tot mai numeroșii pen-
sionari care se sting în
singurătate, abandonați în
neputințe umilitoare, dramei de-
mografice față de care nu se în-
treprinde nicio măsură nici când
e vorba de carieră, de locuință,
de creșe și grădinițe cu program
flexibil, ca să nu mai amintim de
clasa politică arogantă și în
bună parte coruptă, de aban-
donarea cauzei naționale și a
orizontului educațional. După
eșuarea guvernării Grindeanu,
care a relevat românilor un PSD
măcinat de contradicții interne,
de rigiditate și clientelism, cu gu-
venrarea Tudose se confirmă că
tehnocrații lui Cioloș nu erau
niște incompetenți, cu toată lim-
itarea libertăților de intervenție
impuse de Parlament și cu care
se confruntau vizibil. Calculele
pe care le făcea în campania
electorală Liviu Dragnea se
dovedesc, la șase luni de gu-
venrare, lipsite de realism, deși
păreau logice și, mai ales, ade-
menitoare, așa încât lui Tudose
i se dă o relativă libertate de
mișcare, acea libertate care ar
putea fi acuzată, la eșec, în
motivații propagandistice
salavatoare de imagine. Bilanțul
primelor șase luni de guvernare
PSD-ALDE este, chiar în opinia
președintelui României, un
eșec: „Ați băgat țara în criză
fiindcă nu ați știut să
guvernați!”... Și, în consecință,
președintele cerea Guvernului
să înceteze „țopăiala fiscal-

bugetară” așa încât România să
își poată onora toate angaja-
mentele asumate față de
partenerii europeni și față de
NATO. Dificultatea de a găsi
soluții este însă una obiectivă,
dar dificultatea nu îndreptățește
și măsuri disperate, de genul
celor pe care PSD le-a imputat
în campania sa guvernarii Boc,
tăierii din  salarii, fiindcă ce
altceva înseamnă modificările
aduse începând de la 1 septem-
brie Legii 448/2006? Aceste
măsuri se anunță a afecta, iată,
până și persoanele cu
dizabilități. La toate acestea se
mai adaugă tot mai sensibil în
bugetele familiilor de români
majorarea prețului la energia
electrică de la 1 iulie, conform
Ordinului 50/2017 al ANRE, tot
așa cum s-a întâmplat, în mar-
tie, cu prețul benzinei la pompă
(1,23 euro/litru, mai mult chiar
decât în Bulgaria, unde era de
1,10 euro/litru), dar și cu gazele
care, de la 1 aprilie, s-au
scumpit cu 2,5 la sută. Pe de
altă parte, dar în dezacord cu
promisiunile electorale, Lia
Olguța Vasilescu, ministrul
Muncii, declara recent în Cam-
era Deputaților că salariile cele
mai mari din sectorul public vor
scădea, altfel creșterile anunțate
pentru salariile de la baza pi-
ramidei nu pot fi onorate nici
până în 2022. Greu de crezut,
însă, că aducerea spre un nu-
mitor comun a salariilor de la
vârful piramidei (cu reacția
aferentă) soluționează prob-
lema: „Legea este în conformi-
tate cu programul de guvernare
aprobat de Parlamentul
României şi prevede o creştere
etapizată a salariilor bugetarilor
cu 56 la sută, pe o anvelopă
bugetară de 32 de miliarde de
lei până în 2020 şi de 43 de mil-
iarde de lei până în 2022. La
baza piramidei salariale,
creşterile sunt de peste sută la
sută, ajungând şi la 300 la sută,
cum este cazul în apărare, dar
scad în vârf, acolo unde unele
salarii erau atât de mari încât
disproporţia nu putea fi
corectată nici măcar la nivelul
anului 2022”, spunea ministrul
Muncii. Opoziția a contrazis-o
pe Olguța Vasilescu tocmai cu
argumentul creșterii simultane a
salariilor demnitarilor. Sunt, de-
sigur, dacă nu inconsecvențe
ale Programului de Guvernare,
evidente căutări, bâjbâieli,
rătăciri între promisiuni și
obligația de a menține o cotă
rezonabilă a deficitului bugetar.

Lucrurile acestea sunt
tot mai sensibile în rândurile
românilor și ele nu se
estompează nici măcar în mini-
vacanțe, față de care
guvernanții arată o preocupare
demnă de o cauză mai bună!

●
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Radu Gyr: „Când slovă şi strădanie se-nchină Ţării mele, tu mârâi, pocitanie…”Radu Gyr: „Când slovă şi strădanie se-nchină Ţării mele, tu mârâi, pocitanie…”

Ion
Coja

NNu credeam că
Radu Gyr poate fi atacat de
cineva într-un mod mai
nedemn decât a făcut-o de
toți hulitul Alexandru Florian.
Și totuși, o profesoară de
limba română reușește
această performanță. Ba
chiar o face într-o teză de
doctorat, condusă de dita-
mai academicianul – e
vorba de Eugen Simion, iar
mizeria de text este apoi
încununată de Academia
Română care îi și premiază
înseilarea întitulată, mi se
pare, Trădarea intelectu-
alilor.

N-am citit cartea /
teza respectivei autoare, am
citit doar un așa zis „eseu” –
Discursul lui Radu Gyr în to-
talitarismul postbelic, care,
foarte probabil, merge pe
șleaul tezei de doctorat. Și
lansează teza că Radu Gyr
a practicat scrisul la 
două mâini. O scriitură
„semioficială”, la vedere,
cea din ziarul „Comitetului
român pentru repatriere”, şi
cea ascunsă, interzisă, cea
valabilă din punct de vedere
estetic, de certă valoare şi
perenitate. Adică, Radu Gyr
a fost un ins necinstit
sufletește, una fuma și altă
scria, și-a mințit cititorii, mai
pe scurt!

O asemenea acuză
este mult mai gravă decât
cea lansată de ticălosul
numit Alexandru Florian!…
Iată-l că și-a găsit nașul!
Este mic copil față de doc-
toranda domnului academi-
cian! Să-l faci pe cineva
fascist este mult mai onora-
bil decât să-l faci, cu
„dovezi”, necinstit, duplicitar,
falsificator! Mincinos!

Nu cunosc poeziile
de la „Glasul Patriei” ale lui
Radu Gyr, apreciate de Ana
Selejan ca ne-fiind „valabile
din punct de vedere estetic”.
Doamna doctor însă, ca să-
și demonstreze teza ne face
binele de a cita totuși, pe în-
delete, din poeziile incrimi-
nate, lipsite de valoare și
„perenitate”! Probabil că a
ales fragmentele care să-i
servească cel mai bine
cauza mizerabilă, adică
acele fragmente care să
demonstreze oricul că avem
de a face cu o poezie de doi
bani, cum au scris atâția alți
trădători!

Declar de la bun în-
ceput: poate că nu mă pri-
cep eu, dar versurile
respective mi se par a fi
poezie de cea mai autentică
speță. Poate greșesc.
Judecați și dumneavoastră.
Iată florilegiul propus de
doctoresă:

„Când slovă şi
strădanie/ se-nchină Ţării
mele, tu mârâi, pocitanie/ cu
putrede măsele. Când eu ca
pe o rodie/ gust pârga dulcii
Patrii, în zgarda ta, jigodie,/
de după gard mă latri.” *
„Cred în Om şi-n viaţa din
artere./ Cred în geniul
doldora de rod. Cred în
dârza Omului putere/ spin-
tecând azurul până-n sfere
şi-ntinzând peste genuni şi
ere/ fruntea lui de flăcări ca
un pod. Cred în Muncă:
treaptă luminoasă/ ce te-
nalţă tânăr şi robust. (…).
Cred în paşii Dragostei prin
ere,/ cred în via Patriei put-
ere, cred în Pace – pod de
giuvaere – /cred în tine,
inimă de Om.” * (Noaptea,

la Mamaia (în nr. 27): „Când
sciticele veacuri, pe ţărmuri
dobrogene / adulmecă din
zare trireme şi galere, se
urcă marea-n ceruri pe scări
marmoreene/ cu foşnet de
mătăsuri şi lespezi verzi de
ere.” * ”Slăvite-n veci să fie
alba tindă,/ fereastra unde
râde-un corcoduş şi bunul
prag al primitoarei uşi/ cu
braţe dulci ce-aşteaptă să
cuprindă.” * „Nu-mi pasă că
burniţa vine/ şi nopţile toam-
nei mă sug. Cămări şi ham-
bare sânt pline/ de rumenul
verii belşug. (…). Cămări şi
hambare ard pline/ de
proaspăt rubin zâmbitor. E
flacără-n orice ciorchine/ şi
roadele râd tuturor.” * „Nani,
puiul mamei. Ţi-au trimis/
Zorile trei ramuri de cais.
Trei lumini desprinse dintr-
un pom:/ Cântul – Pacea –
Dragostea de om. Când am
fost ca tine, bezne mari/ mi-
au adus trei vreascuri de
arţar, Trei uscate gheare de
copac:/ Plânsul – Truda –
Foamea fără leac.” * „Ham-
barele zâmbesc cu pântec
plin,/ sus sarici ciobăneşti şi
sub cojoace. Se-ncrâncenă,
prin beciuri, poloboace/ cu
aur dulce şi vârtos rubin.
(…). Şi-n noi irupe-atâta
cald tumult/ de tinereţe
nouă şi fecundă… Înaltă
limpezime ne inundă/ şi e

lumină multă. Prour mult.” *
„În loc de paşi, ca în
poveste/ botfori vrăjiţi aş
vrea să-ncalţ, să urc
pământu-ntreg pe creste,/
pe-un pisc de cântec să-l
înalţ.” * „Şi-n loc de
searbede cuvinte,/ aş vrea
vulcani să tune-n veac, din
toată lava mea fierbinte/ imn
ţie, Omule, să-ţi fac.” *
Mărţişor (în nr. 7): Ce mână
de măicuţă bună/ te prinde-
odorului pe piept, să-i stai
luceafăr în furtună,/ să-i
porţi noroc pe drumul drept?
(…). De-nchegi în zâmbet
primăvara,/ din micu-ţi
soare s-o culeg, sărut în tine
toata ţara/ şi cerul patriei în-
treg.” * Ruxandra (în nr. 8,
10 martie): „Fabrica-mi

cunoaşte braţul teafăr/ râsul
tămâios şi-ndemnul drag
când, ţesând, din soare şi
luceafăr/ raze, şi nu fire,
parcă trag. (…). Şi cum
dezmierdările sărută/ firele
zvâcnite sub alint, sună-n
mine-adânc ca o lăută/ pa-
tria cu strune de argint.” *
Armindeni (în nr. 13, 1 mai
1964): „Crengi în rochii albe
de mirese/ stânjenei cu ochi
de heruvim… Cât îi zarea,
pajiştea îşi ţese/ frăgezimea
noului chilim (…). Şi e-un
cer albastru fără cute,/ mai
curat ca dragostea din
mai… Parc-ar vrea
pământul să-l sărute/ şi să
schimbe lumea toată-n rai.
Patrie, dragoste, flacără,
datină,/ maica mea sfântă
de azur şi rubine, nimeni,
nimic, nicăieri nu te clatină/
veşnică-n noi şi noi veşnici
în tine.” * Carpaţii (în nr. 26,
10 sept.): „Neam străvechi,
tu ţară pururi vie,/ munţii mei
cu soarele pe scut, limpeziţi
de neguri şi trecut/ străluciţi
cu piscu-n veşnicie.” * Parc
autumnal (în nr. 32, 10 nov.
1964): „Acelaşi parc,
aceleaşi chilimuri vegetale,
şi-aceleaşi crizanteme în
horbote de fum. Şi tu renaşti
în toate, re-mprospătat în
toate, în zâmbetul şi-n
şoapta perechilor pe-alei, în
candele de nuferi, în ape de

agate şi-n seara ce palpită
de candizi funigei.” * „Şi
peste hambarele/grele de
recoltă, inima, ca
soarele/arde sus pe boltă.
Cresc porumbii tefer/ nalţi
ca voevozii,/ Prune cât luce-
feri/ pepeni cât zăvozii. (…).
(Belşug) * „Şi-n bradul tău
cu dragi năluci,/ din pâlpâir-
ile suave răsare casa de
sub nuci,/ rămasă, albă, pe
Târnave.” * „Sau parc-apoi
urări auzi,/ colindători în
noaptea sfântă… Şi stai
aşa, cu ochii uzi,/ zâmbind
sub bradul care cântă.” (De-
parte sub un cer străin, în
nr. 1/1967) * (Portret (în nr.
5/ 1967): „Mărioară de la
Râmnic,/ Mărioară de pe
Criş, Cu tulpina strânsă-n

vâlnic,/ numai cer şi luminiş;
(…) Ţara românească
toată/ arde-n trupul tău
bălai, ca o holdă legănată/
pe o lacrimă de rai.” * „Cioc-
nim paharul pentru Noul
An/şi pentru toate jerbele-
aurorii. (…). Ciocnim pentru
lumină, pentru an/ şi pentru
noi furnale şi turbine. (…).
pentru ce creşte-n cântece
şi zvon/ cu tălpi de fier, cu
tâmple de beton, în imn de
foc şi-n tunet de piston/ în
ţara vieţii limpezi şi senine.
(…). Şi bem şi-n cinstea ta
senin condei/ cu flăcări mari
să scrii şi cu safire (…) pen-
tru români să scaperi noi
trohei (…)” * (La cina mea)
„În oale vin mai negru ca o
noapte,/ alături pâine şi în
blide lapte şi struguri mari,
ca zorile de proaspeţi…/ La
ceasul cinei, dacii îmi sunt
oaspeţi. (…) Pe urmă, pe
ştergarul cât o zare,/ aştern
o jimblă şi un drob de sare,
răstorn, pe altul, aurul
livezii/ şi-ţi ies în drum cu
oile şi iezii.”

Trebuie să-i
mulțumesc păcătoasei,
chiar dacă fără voia sa, că
ne-a făcut cunoscută
poezia, marea poezie pe
care a scris-o Radu Gyr în
revista „Glasul Patriei”… Mă
întreb de ce oare demersul
său critic, ratat din fericire,

mi-aduce aminte de una
dintre cele mai penibile
ipostaze publice în care s-a
aflat maestrul intrusei: pe la
începutul anilor 80 Eugen
Simion s-a produs cu un
text critic prin care ne în-
demna – magister dixit!, să-
l citim pe Mircea Dinescu ca
pe un mare poet european!
Și a argumentat cu citate
largi din ultimul volum al po-
etului!… Volum pe care eu
nu-l citisem, dar m-am
băgat și eu în vorbă,
susținând că citatele date
de autor, adică de Eugen
Simion, erau proză curată,
poezie în niciun caz!… Cât
de european s-a adeverit
Dinescu ca poet, s-a văzut.
În schimb, acum, contrar
celor susținute de pupila
academică, declar că
poezia publicată de Radu
Gyr în revistă comunistă
„Glasul Patrei” este poezie
de rang european!

Numai că, din nou,
trebuie să precizăm despre
ce comunism este vorba:
cel adus de la Moscova de
Valter Roman și Brucan,
sau cel înfiripat la București
din „resurse proprii”! Iată un
subiect de care uitasem:
scriitorii care au scris în
presa dedicată oficial
românilor din diasporă: au
fost câțiva dintre ei mari
români, mari scriitori, în
frunte cu Paul Anghel! Și,
desigur, Radu Gyr!

Aflu, fără niciun gest
iscoditor din partea mea, că
această Ana Selejan,
neștiută până după 1990,
adică până la 44 de ani, a
beneficiat de sprijinul profe-
sional al președintelui Acad-
emiei, cel care i-a condus și
lucrarea de doctorat. Mă în-
treb cine i-a propus subiec-
tul? Cumva domnul
academician? Căci premiul
Academiei cu siguranță l-a
luat și cu același sprijin!
Dată fiind atâta apropiere și
colaborare, îmi permit să-l
întreb pe domnul Eugen
Simion dacă cumva
supervizează în continuare
producțiile de critică și isto-
rie literară ale încriminatei?
A citit eseul incriminat de
subsemnatul? Și dacă l-a
citit nu și-a dat seama cât
este de parșiv și de nociv
pentru spiritul românesc?
Pentru sănătatea vieții
noastre literare?

Dați-i peste mână,
domnule academician! Că
de încurajat nu-mi vine să
cred că are acordul
dumneavoastră pentru ce
scrie!

●



4 Tichia de politician

O ceremonie de pamplezir…O ceremonie de pamplezir…

Ion
Măldărescu

ȘȘi a fost 6 august
1917-2017, moment rarisim,
reper al Istoriei Românilor. În
mentalul colectiv al
beligeranței, în care trăim de
aproape 28 de ani, „elita”
naţională a României nu s-a
dezminţit nici de această
dată. „Patriotismul” de
paradă al oficialilor statului a
creat un spectacol ieftin, cu
„duhoare” politicianist-
electorală. La manifestarea
care ar fi trebuit să însemne
– pentru români – cel mai
mare eveniment istoric
naţional al anului, hoarda
politrucilor s-a poziţionat – ca
de obicei – ca păduchele-n
frunte. Restul, n-a contat! În
ceea ce-l priveşte pe şeful
statului, discursul său am-
biguu (scris de alţii, desigur)
nu a impresionat pe nimeni.
Cu atâtea deplasări, nici nu-
mi imaginez dacă, cum şi
când, robo-globe-trotterul din
Hermannstadt, mai are
vreme să şi muncească. De
gândit, nici vorbă. Nu e cazul.
O fac alţii. Acum a demon-
strat, încă o dată, că este
imparţial şi iubeşte pe toată
lumea la fel – inclusiv pe
migranţii cotelor obligatorii,
impuse de Frau Merkel şi ai
ei asociaţi. La Harghita şi Co-
vasna, „măria sa” (ca
înălţime, nu ca valoare sau
importanţă) a ascultat în
poziţie de drepţi, cu mâna
dreaptă pe buzunarul din
stânga, imnul secuilor, iar la
Mărăşeşti, „fără discrimare” a
repetat acelaşi ritual. Pentru
el, ambele sunt „o apă şi-un
pământ”!

La manifestarea de
la Mărăşeşti, câteva mii de

scaune fuseseră rezervate
pentru a face faţă evenimen-
tului, însă – ca la noi, la ni-
meni – organizarea a lăsat
mult de dorit. Excesul de zel
al unor „îndrumători” a făcut
ca o serie de oameni ai locu-
lui, dar şi cei de pe tot cuprin-
sul ţării – inclusiv din stânga
Prutului – veniţi să
cinstească memoria jertfelor
pentru „Neam şi Ţară,” de
acum o sută de ani a Eroilor
Neamului, să rămână pe
margini. Dovadă că
simţămintele de respect şi
cinstire a înaintaşilor nu a
murit la români, bătrâni,
femei, copii… au îndurat cu
stoicism lăncile de foc ale

soarelui canicular de august,
în picioare, nepermiţându-li-
se să se aşeze pe scaunele
neocupate. Mutaţi de colo-
colo, fraţii din stânga Prutului
au fost voit „estompaţi”, iar
„unioniştii”, discret scoşi din
prim-plan. Practic, pe 6 au-
gust 2017, la Mărăşeşti au
fost două lumi: „lumea bună”
şi „restul lumii”. Dacă la
Harghita şi Covasna contes-
tatul steag secuiesc a fâlfâit

în voie, la Mărășești, drapelul
românilor din Basarabia nu a
fost zărit. Miopie politică
sau…, oricum n-am priceput
în ruptul capului ce căutau
drapelele U.E. și ale N.A.T.O.
la ceremonia de la Mărășești.
Aveţi cumva domniile voastre
cunoștință ca pe vremea
bătăliilor din vara anului 1917
să fi avut trupe N.A.T.O. în
România? De cine şi de
partea cui or fi luptat?

Tot un centenar, dar
altfel. Departamentul „Cente-
nar” din structura Guvernului
României nu are niciun „cent”
în cont, vis-a-vis de proiectul
„Trianon 2020” al ţării „vecine
şi prietene” care a fost ali-

mentat cu sume substanţiale
de statul ungar. Încă puţin şi
la 30 august vom marca alt
eveniment. Unul dureros: 77
de ani de la Dictatul de la
Viena, de la crimele şi
masacrele comise de trupele
horthyste împotriva
românilor, iar oficialii noştri
tac chitic. Să nu deranjeze
minoritarii, reamintindu-le
cum s-au purtat horthyştii
între 1940 şi 1944. În timp ce

oficialii noştri tac precum
peştele în borş, în nesimţirea
lor, oficialii ţării „vecine şi pri-
etene” au declanşat atac
frontal şi din flancuri îm-
potriva României, având
pretenţia ca românii să-şi
ceară scuze pentru „nedrep-
tatea” de la Trianon. Mai
mult, Satana, cu sau fără
sutană (a se citi popa Tőkés),
răcneşte pe la toate colţurile
Ungariei, ale Europei înste-
late şi chiar în România că
vrea autonomie teritorială.

La rândul său, șeful
de cabinet al premierului Un-
gariei, János Lázár, împunge
calul de sub șa, bătând cu
sârg câmpii pustei: „Ungaria

a pierdut 2/3 din teritoriu și
din populație. Peste noapte,
din 320.000 km pătrați și 20
milioane locuitori, Ungaria a
rămas doar cu 93.000 km
pătrați și 7 milioane locuitori.
România a obținut Transilva-
nia și Partium fără niciun
merit și niciun temei juridic
[…]. Trianonul a fost de fapt
o vendetă etnică făcută prin
mijloace administrative […]
Trianonul nu a distribuit

învingătorilor adevărul istoric,
ci mai mult pământ: mine bo-
gate, păduri întinse și câmpii
roditoare ungurești […].Tri-
anonul nu a închis, ci a
menținut războiul. La urma
urmei, a fost ultima mare
luptă a Primului Război Mon-
dial în care ungurii fără arme
au trebuit să apere cu mâinile
legate la spate împotriva
celor mulți ceea ce a fost al
lor de secole, în fața lui Dum-
nezeu și a omului. Dictatul de
la Trianon este fără îndoială
o durere a Ungariei, dar este
un păcat al întregii Europe și
o rușine a întregii lumi occi-
dentale […]”.

Auzit-aţi, Domniile
Voastre, de vreo reacţie
demnă a Ministerului de Ex-
terne sau a şefului statului ?
Eu, nu! Auzit-aţi de vreo
iniţiativă guvernamentală
concretă pentru aniversarea
Centenarului Marii Uniri şi a
întregirii României Mari?
Pare-s că i s-a pregătit un
scenariu asemănător cu
„Centenarul Mărăşeşti” din 6
august 2017, adică o
cacealma pentru astupat
ochii „naţionaliştilor” infrac-
tori. Vorba academicianului
Dinu Giurescu: „În ţara asta,
a fi patriot constituie o
infracţiune!”.

Mărăşeşti 100, un
eveniment de excepţională
importanţă istorică, un mo-
ment care se petrece o
singură dată la o sută de ani
a fost tratat de guvernanţi ca
o manifestare de rutină, inva-
dat de politruci şi „bifat” ca re-
alizat. Asta-i România în care
trăim furaţi de demnitate şi
orfani de Istoria noastră!

●
Drepturile românilor de peste Prut în balanţa C.E.D.O.Drepturile românilor de peste Prut în balanţa C.E.D.O.

Aurel I. 
Rogojan

SStrădaniile celui de-al
doilea stat românesc, 
recunoscut pe plan
internațional ca Republica
Moldova, de a se elibera din
matricea sistemului justiției
sovietice ne apar cu adevărat
notabile și prin recentul
proiect de evaluare a
hotărârilor Curții Europene a
Drepturilor Omului versus
Republica Moldova, realizat
de un colectiv de specia-
liști sub coordonarea
președinților Curții Supreme
de Justiție și a Institutului
Național al Justiție de la
Chișinău, Mihai Poalelungi și,
respectiv, Diana Sârcu. 

Un proiect cu suport
financiar din partea Consiliu-
lui Europei pentru susținerea
reformei justiției penale în
Republica Moldova, finanțat
de Guvernul Danemarcei.

Trebuie dintru în-
ceput observat că mai largul
colectiv de autori (Mihai

Poalelungi, Lilia Grimalschi,
Stas Splavnic, Diana Sârcu,
Alexandra Nica, Olga 
Dorul), prin concluziile 
și comentariul special 
al Președintelui Curții
Supreme de Justiție, Mihai
Poalelungi și-a asumat 
dificila misiune de 
a conștientiza corpul
magistraților asupra obligației
de fidelitate față de
Convenția Europeană a
Drepturilor Omului, un de-
mers deloc facil, dacă avem
în vedere că la Chișinău unii,
nu puțini și nu lipsiți de im
portanță, operează cu un
dublu standard și ierarhizat al
loialității.

Realizarea în
premieră a unei priviri
analitice asupra a 196 de
hotărâri și 39 de decizii ale
C.E.D.O. versus Rpublica
Molodova, din perioada 13
decembrie 2001- 5 iulie 2016,
ne oferă tabloul a tot atâtea
drame, căci despre ce
altceva poate fi vorba, când
oamenii și-au căutat drep-
tatea la instanța

supranațională în cazuri de:
„anchete inefective, morți
suspecte, suiciduri controver-
sate, agresiuni violente, erori
letale ale poliției, omoruri
comise de forțe pacificatoare,
tratamente inumane și
degradante prin aresturile și
penitenciarele din fosta Uni-
une Sovietică, tortură , mal-
tratare la momentele reținerii
ori în detenție, lipsa asistenței
medicale lipsa motivelor rele-
vante și întemeiate pentru
detenție, detenții ilegale,
ingerințe în drepturile avocat-
ului, lipsa accesului la dosarul
cauzei, omisiunea audierii
martorilor, ne-
executarea hotărârilor
judecătorești, revizuiri
abuzive, condamnări ilegale,
violarea domiciliului, a secre-
tului comunicațiilor private,
descinderi nocturne fără
autorizație”.

Ne reține atenția, în
mod cu totul aparte, registrul
faptelor autorițăților statului
împotriva dreptului la identi-
tate, a libertății de conștiință
și de liberă exprimare. In

acest sens, C. E. D. O. a
admis mai multe acțiuni
privind: „refuzul de a
recunoaște identitatea
românească și impunerea
unei alte etnii, sterilizare
forțată, refuzul recunoașterii
Mitropoliiei Basarabiei, re-
fuzul înregistrării bisericii,
îngrădirea libertății de 
manifestare a religiei,
sancționarea opiniilor expri-
mate în presă ca fapte 
de defăimare, îngrădirea
libertății de întrunire. Chiar și
numai faptul de a inventaria
tabelar hotărârile C.E.D.O.
versus Republica Moldova
este meritoriu, fiindcă, în
acest fel, sunt scoase la
lumină realități de neocolit,
despre care altfel nu am fi
aflat pe bază de probe vali-
date de o instanță
internațională a drepturilor
omului.

Despre însemnătatea
lucrării lansate la 29 iunie
2017, Tudor Panțîru,
judecător al Curții
Constituționale de la
Chișinău și fost judecător al

Curții Europene a Drepturilor
Omului, spunea: „Republica
Moldova nu își poate permite
luxul de a rămâne ancorată în
mentalitatea juridică a trecu-
tului sovietic. 

Fără respectarea
preeminenței dreptului și a
principiului garantării drep-
turilor fundamentale nu sunt
posibile progresul economic
și bunăstarea societății . Tot
așa cum fără schimbarea
mentalității judecătorilor nu
se poate vorbi, în fond, de-
spre reformele judiciare. O
minte distorsionată de
convingeri și deprinderi con-
rare valorilor Convenției va
căuta și găsi interpretări
eronate până și în cazul
legilor ireproșabile”.

Credem că nu vom
greși, recomandând acest
crez și autorilor trecuți,
prezenți și viitori ai netermi-
natei reforme a Justiției din
România.

●



Ghimpele Națiunii

Șprițul din „splitarea” unei anafure pentru ficat gras!Șprițul din „splitarea” unei anafure pentru ficat gras!

Cezar Adonis
Mihalache

PPe ei mai întâi i-a pus
în gardă… Poate i-a chemat
și la o cafea să le pună în
vedere că mai ușor cu raiul
fiscal în România… Poate le-
a explicat că se schimbă „or-
dinea” și că de acum înainte
mai trebuie să lase bani și pe
aici. Și le-a prezentat oferta
unui rai deductibil, că doar nu
le putea lua totul. Că plecau
ăștia și rămâneam noi cu su-
fletul de haiduci în rai, dar cu
buzunarele goale pe gardul
bugetar. Așa că premierul Tu-
dose a stabilit o cotă de
maxim 30 la sută deductibili-
tate pentru multinaționale, mai
pe românește, cam atât vor
mai putea scoate din țară
neimpozabil, într-o restrân-
gere firească a paradisului fis-
cal al multinaționalelor. Restul
se va impozita, să mai
rămână și la buget câte ceva.
Dar asta de la anul, nu de
acum, că o fi Tudose haiduc,
dar tot cu divanul străin ține
mai mult…

Așadar, pentru trans-
latarea „amiabilă” a
multinaționalelor în noul regim
fiscal (mare mirare ar fi să fie
„in corpore” sau se vor lăsa și
acolo niscai portițe!), pentru
„prima taxare”, cum s-ar
spune, prima impozitare în
aproape trei decenii de profit,

guvernul a stabilit și o
perioadă de adaptare. Nu la
eventualul șoc emoțional, ci,
mai de grabă, la posibilitatea
acestora de a se reorganiza.
Cine știe, poate găsesc noi
mecanisme și reușesc se fen-
teze, legal, din ceea ce vrea
statul să le impoziteze, nu?!
Căci, altminteri, de ce această
generozitate? De acest inter-
val de grație, când birurile fis-
cale pentru firmele românești
sunt aplicate preponderent
„de îndată”, așa, ca într-un
caracter penal a priori, pentru
că, în fapt, orice bir pe capul
patronatului autohton este o
nouă zeghe aplicată peste
binele și, mai ales, șansa
prosperității acestuia și a
angajaților lui…

Și chiar dacă guver-
nul Tudose lucrează pe masă
cu același Cod fiscal, termenii
de aplicare sunt defalcați pe
două noțiunii distincte: „De
îndată” și „Rezonabil”… Or,
este dezamăgitor că și acest
premier refuză să aplice
măsura pe care o așteaptă
românii în relația cu statul:
Nediscriminarea. Netratarea
lor la „și alții”, de parcă noi am
avea statut de multinaționale,
în vreme ce aceia care ar tre-
bui corectați fiscal, pentru
două decenii jumătate trecute
de „amnistie” continuă, sunt
tratați tot cu mănuși.

Când a anunțat
creșterea accizelor la com-

bustibili și, mai ales, „splitul”
cu șprițul TVA-ului, pe care
guvernul nu-l mai vrea îndoit
în aceeași factură cu prețul de
bază, ci extras și pus într-un
cont bancar aparte, pe care
dacă vreun patron îl va atinge
fără dezlegare de la ANAF va
suporta consecințe aproape
macabre (fiscal!), premierul
nu a făcut-o nici cu eleganță,
nici măcar cu un soi de
indulgență, nu să cheme țara
la o cafea, dar măcar să o
pună în gardă, să stea de
vorbă cu reprezentanții oame-
nilor de afaceri. Măcar atât, că
vocea mediului privat româ-
nesc oricum nu este ascultată
în momentele de cumpănă…

Doar a trâmbițat:
creșterea accizelor și plata
defalcată a tva-ului de către
firme! Și, mai grav, într-o sfi-
dare a Codului fiscal, fără o
perioadă de trecere, ci, în ter-
meni reali, „de îndată”. De la
1 septembrie, facultativ, iar o
lună mai târziu, obligatoriu!
De altfel, o altă prevedere
aberantă, căci, la ce folosește
perioada „facultativă” dacă nu
pentru a vedea dacă măsura
este primită de mediul de
afaceri ori dacă produce sau
nu efecte de blocaj (la cei ce
ar risca să o aplice).

Lăsăm la o parte
grozăvia metodologiei în
sine… Cum ar fi deschiderea
de conturi separate pentru
TVA, care vor dubla costurile

firmelor și vor îngroșa
buzunarele băncilor, care,
nesperat (oare?) vor avea în
portofoliu noi conturi de ad-
ministrat, adică noi comi-
sioane! Sigur, există varianta
deschiderii conturilor „Split
TVA” direct la Trezoreria Stat-
ului, care nu sunt comision-
ate, fiind ale statului, dar asta
numai pentru cine nu s-a
umilit vreodată la porțile aces-
tor unități, între ghișeele fălci,
orarele prinse în piuneze și
absența oricăror facilități de
tip internet banking… Lăsăm
de o parte și încărcarea
firmelor cu alte costuri pentru
gestionarea plății defalcate a
TVA fără ca, dintr-o virgulă
greșită ori o mutare eronată a
banilor, să capete statut
evazionist!

Grav este felul în care
românul, ca om de afaceri,
este iarăși tratat ca infractor,
creându-se un mecanism de
supraveghere mai abitir ca o
brățară electronică! Pentru că
statul își asigură posibilitate
de decizie asupra activității
unei firme prin rezervarea
dreptului de a stabili dacă
banii rămași în contul de TVA
(după ce același stat și-a în-
casat sumele cuvenite) pot fi
folosiți în alte scopuri (achiziții
de materii prime, plata salari-
ilor)! Căci obligația „splitării
TVA” (!) va impune investi-
torului privat să alimenteze
contul dedicat de TVA chiar

dacă nu a încasat o factură la
timp, eventual cu bani din pro-
priul buzunar, pentru că statul
nu așteaptă, apoi, când se va
fi plăcut plata, deși a scos din
propriul buzunar TVA-ul, nu
va putea să-și recupereze
banii decât cu acordul ANAF!

Și poate că am fi privit
acest nou experiment cu mai
multă indulgență dacă nu ar fi
clar că nu este parte a unei
erori… Pentru că dacă guver-
nul ar aplica mai întâi impoz-
itarea multinaționalelor (pe ei
mai întâi!, de l septembrie, iar
pe noi, că suntem de aici, de
ai locului, de la primăvară!), ar
putea constata că nu mai este
nevoie nici de creșterea ac-
cizelor, nici de „eficientizarea”
colectării TVA prin „splitarea”
lui într-un șpriț al anafurei la
adresa mediului privat.

Dar nu eficientizarea
este scopul actualului gu-
vern…. Ci pierirea a cât mai
mult din ceea ce este româ-
nesc, grabnic, până la 1 ian-
uarie 2018! Căci trebuie intrat
într-un an de dincolo de sim-
bolism cu cât mai puține firme
românești, cu cât mai puține
identități naționale, și o cât
mai palidă reprezentare pur
românească…

●

Moldova și dublul limbaj…Moldova și dublul limbaj…

Ionuț
Țene

AAm vizitat de multe
ori Republica Moldova iar
ceea ce m-a deranjat la unii
cetățeni ai statului frate a fost
dublul limbaj folosit. La
români, cei de dincolo de
Prut, le spun frați, iar la ruși le
spun verișori. Nomenclatura
de la Chișinău profită eco-
nomic, social și cultural, atât
de contractele și binefacerile
exclusive cu România ca țară
membră UE, dar și de
resursele naturale ieftine și
de exportul din Rusia. O
pătură politică subțire,
suprapusă cum ar spune Em-
inescu, care își apără intere-
sele personale la Chișinău
suge ca vițelul de la două
țâțe, cea rusească și mai ales
de la cea românească, în
dauna și împotriva poporului
român de la est de Prut, care
mai nou este manipulat cu
teoria moldovenismului de
stat ca pe vremea lui
Lazarev.

De multe ori am
călătorit spre Europa cu auto-
carul, avionul sau microbuzul
și am fost surprins să observ
membrii ai nomenclaturii de
la Chișinău care vorbeau
rusește‚ intercalând fraze
românești, criticau România
și poporul român făcând
apologia lui Mihail Garbuz și
Nicolae Pascaru de la
„Patrioții Moldovei”, o 

invenție leninistă. Această
nomenclatură politică de la
Chișinău pentru a își păstra și
perpetua privilegiile de stat
devine inamicul României și
al poporului român de la est
de Prut, teritoriu românesc
pierdut în urma pactului
nazisto-sovietic din 1939.
Surpriza a fost că atunci când
am ajuns cu mijloace auto la
granița româno-maghiară
nomenclaturiștii moldoveni să
scoată pe lângă pașapoartele
albastre ale Republicii
Moldove, care nu aveau nicio
putere în fața vameșilor un-
guri, pe cel vișinu românesc
care le asigură accesul liber
în UE. Deci criticii României
și a intereselor poporului
român erau de fapt și cetățeni
români, ridicându-se astfel în-
trebarea firească: cum au
primit și în ce mod cetățenia
dacă le pute tot ce este româ-
nesc. Până la urmă acești
nomenclaturiști moldoveni au
numai beneficii de pe urma
cetățeniei române, nu și
obligații legale să respecte in-
teresele României și ale
Constituției pe care au jurat la
primirea dreptului legal de a fi
cetățean român? A fi
cetățean presupune pe lângă
beneficiile libertății de a
călătorii liber prin UE și
obligațiile consituționale ale
statului român. Circa
jumătate din populația Re-
publicii Moldova are cetățenia
română și totuși teoria
moldovenismului face ravagii

la Chișinău, iar România e
jignită la tot pasul tocmai de
proaspeții ei cetățeni care
văd în țara care este și a lor
tot un stat străin și inamic
deși au jurat pe art. 1 din
Constituție.

Recent cei de la
Moldovacurată.md au tras un
semnal de alarmă pozitiv 
în acest sens. Potrivit
jurnaliștilor de peste Prut,
șase deputați socialiști
continuă să se bucure de cal-
itatea de cetățean european,
deși afișează o poziție vădit
antieuropeană. Aceștia sunt:
Alla Dolință, Corneliu
Furculiță, Anatolie Labuneț,
Radu Mudreac, Ghenadi
Mitriuc și Adrian Lebedin-
schi. Dintre aceștia,
Moldovacurată.md o
menționează pe deputata
Alla Dolință, care vine din
mediul de afaceri în legislativ.
Limba sa maternă este rusa,
iar potrivit informațiilor bi-
ografice de pe site-ul parla-
mentului, ea are cunoștințe
elementare de limba română
și de engleză. Anterior, ea
promitea că se va dezice de
cetățenia română, dar
întrebată de reportera
Moldovacurată.md de ce nu a
făcut-o până acum ea a în-
chis telefonul.Și deputatul so-
cialist Adrian Lebedinschi are
cetățenie română, pe care a
obținut-o în anul 2006.
Acesta este autorul unui
proiect de lege care cere
arborarea drapelului CSI în

loc de cel al UE la eveni-
mente oficiale în Republica
Moldova. El argumentează
că „arborarea drapelului UE
este nejustificată și arată ar-
tificial”. Anatolie Labuneț, un
alt deputat socialist, este
cetățean român de 12 ani,
însă a proferat recent insulte
la adresa unioniștilor Anatol
Șalaru, fost ministru al
apărării moldovean, Anei
Guțu și a fostului președinte
român, Traian Băsescu.Un
alt deputat cu cetățenie
română este Ghenadi Mitriuc,
în prezent vicepreședinte al
Comisiei parlamentare pentru
securitate națională, apărare
și ordine publică din parla-
mentul Republicii Moldova.
Românul Miutriuc a declarat
recent că Acordul de cooper-
are în domeniul militar
încheiat între România și Re-
publica Moldova, pe care Igor
Dodon a refuzat să-l pro-
mulge, reprezintă „o tentativă
de atac a României asupra
statalității Republicii
Moldova”.

Mă întreb, nu retoric,
ce fac autoritățile române de
la București, în special MAE,
SRI, MI sau Guvernul față de
acești cetățeni români care
înjură și luptă împotriva pro-
priului stat România de la
care ia doar beneficiile, nu și
obligațiile constituționale. Un
cetățean român din România
dacă ar fi acționat împotriva
statului român așa cum o fac
cetățenii români din cadrul

nomenclaturii de la Chișinău
de mult ar fi suportat rigorile
legii. MAE ar trebui să aibă o
politică inteligentă de re-
tragere a cetățeniei române
membrilor nomenclaturii de la
Chișinău care nu respectă
statul român și Constituția
României pe care au jurat. În
1918 unirea cu Basarabia nu
s-a făcut doar cu lozinci și cu-
vinte de propagandă, ci cu re-
spectul legii și a dreptului
istoric asupra acestui pământ
românesc stăpânit de
Basarab I din secolul XIV.
Paradoxal, nomeclatura de la
Chișinău e cea care luptă îm-
potriva României și pentru
statalitatea Moldovei Mari,
mai mult decât unii membrii ai
Dumei de stat ruse sau con-
silieri de la Kremlin care
susțin public că poporul
moldovenesc nu există, ci
doar poporul român și limba
română, iar unirea cu Româ-
nia a teritorului dintre Prut și
Nistru e firească. România
trebuie să acționeze în Re-
publica Moldova ca într-un
teritoriu românesc vremelnic
pierdut în urma unui pact
rușinos și dezavuat chiar de
Moscova și întreaga lume
democratică. Basarabia este
România.
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