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„Aş vrea să-mi umplu sufletul

de mişcarea şi de priveliştile ce

mă înconjoară.”

- Al. Vlahuță

Informație, opinie și atitudine publicistică

Lunga noapte a carantinei măcel de libertăți…Lunga noapte a carantinei măcel de libertăți…

Cezar Adonis
Mihalache

ȘȘi totuși, ce v-a mânat
atât de aprig în „luptă”? Și cui
ați declarat acest „război” de
dincolo de fontul anticovid?…
Pentru că, mult prea departe v-
ați trimis pretorienii, și peste
mult prea multe pagini ale
Constituției ați călcat, pentru a
mai crede în bunul vostru spirit
de „apărători”… Și ce

„vegheați” cu atâta strășnicie?
Avioanele plecate spre
sclavagismul „de carantină” al
lucrătorilor noștri?! Că nu pare
să vă fi deranjat văzul… 
Or, mizeriile și vomele
nonștiințifice ale unor
specialiști de a-i voștri
(specialiști în orice, în ură, în
ranchiună, în plăți de polițe, în
prezervarea unor interese, dar
nu în boli), care, iarăși, nu v-au
„răscolit”… Și nu v-am văzut
atât de încrâncenați nici măcar
în clipa în care era vorba de-
spre asigurarea rezervelor
noastre de materiale san-
itare…

V-a izbit însă pofta de
adevăr! Dar ăia care mințeau
pentru voi în campaniile elec-
torale, postacii de partid care,
nu promovau, ci vărsau de-a
dreptul șiroaie de fake news-
uri, nu v-au perturbat. Nu
atunci… Pentru că nu aveați
nici o stânjeneală în fața
maldărelor de dezinformări vi-
olent vitriolante, de exagerări
grosolane despre rostul vostru
politic…

Acum aveți un (alt)
scop, nu?! Iar lupta, firească în
astfel de momente, cu dezin-
formarea v-a devenit atât de
dragă că pare a se fi transfor-
mat într-un măcel pofticios al
libertăților de exprimare. Și vă
curg atât de rău balele, ținute
în voi în vremurile normale de
până mai ieri, că nici măștile nu
vă mai ajută! Și supurează de-
a dreptul noua formă de
dușmănie politică la adresa
presei pe lângă cusăturile
crăpate… Ale măștilor pe care
le-ați făcut botnițe pentru noi,
dar voi le folosiți pentru a vă
ascunde rictusurile tot mai
bolnăvicioase ale poftelor ce
le-ați poftit!…

Lunga noapte a caran-
tinei v-a picat mănușă, nu-i

așa?! Și profitați, „rupeți”, fără
a fi nevoiți să mai intrați, „polit-
ical correctness”, „la rupere”!
Pesemne nici nu mai știți ce
înseamnă asta. Că vă e bine
așa; strivind ceea ce altfel nu
ați fi fost în stare nici măcar să
atingeți în „normalul” vostru de
cameleoni epigonici. Dar de ce
atâta sete în a strivi? Nici într-
un război nu ar fi fost poate
atâta ură politică împotriva unei
bresle. Și nu doar o breaslă a
jurnaliștilor. Nici una doar a

gazetarilor. Ci una a acelora
care servesc libertatea de ex-
primare. Și în care sunt,
laolaltă, căci e front!, și
jurnaliști, și nonjurnaliști. Și oa-
meni corecți profesional, și in-
stigatori, și săpători în
haznale… Ca în politică, nu?
Pentru că, astăzi, acum, în
front, mizeriile sunt la fel, și la
unii și la alții. Duhnesc la fel.
Doar că unii au posibilitatea de
a le impune pe post de
servituții pentru ceilalți…

Jurnaliștii scriu acum
de pe „front”… Și au inclusiv
dreptul de a greși… Și au și
dreptul de a fi informați oficial
în clipa în care vouă vi se pare
că au greșit… Dar, voi nu
vedeți asta… Pentru că nu
sunteți cu adevărat pe acel
front. Nu toți… Și sunteți mult
prea mulți cei ce doar vă
satisfaceți setea de răzbunare
dintr-un turn de cenzură. De
unde smulgeți fișele internetu-
lui din ziduri… Dar, vedeți că
zidurile rămân! Și să nu vă
treziți cu ăia pe care îi
cenzurați acum că or să vă
scrijelească, fie și cu unghiile
goale de va fi nevoie, mesaje
în varul nestins al libertății de
exprimare!

Nu încercați să
transformați libertatea de ex-
primare într-o „Balta albă” în
care să-i fi stins dimpreună cu
molima… Pentru că ziariștii
sunt aidoma păsărilor libertății;
renasc înainte de a le fi pus voi
definitiv piciorul pe grumaz,
înainte de a le fi strivit pe în-
delete cu bocancul degetele
din care stilourilor își varsă
năduful ori apasă, până la
sânge, tastele neîncremenite
ale calculatoarelor…

Și, chiar de nu vă pasă
(emoțional erați în carantină di-
naintea molimei, de treizeci de
ani încoace sunteți doar ca-
davre), să știți că oamenii ăia

suferă… Pentru că, pe front,
gazetarul măcar știe că, de va
primi un glonț în ceafă, va muri
la datorie, eroic, fie și în anon-
imatul contemporanilor. Dar voi
i-ați smuls și acest drept. Și îl
„omorâți”, luându-i ceea ce îi
este mai sfânt.

Da există site -uri ce
păcătuiesc grav în felul de a
„împacheta” informațiile. Există
site -uri ce manipulează voit
prin și pentru personajele pe
care le au în spatele lor. Dar
asta nu înseamnă că aveați
dreptul să-i dați un cot Justiției
și să-i luați locul! Pentru că nu
puteți fi mai presus de ea; nici
măcar în situația de acum.

De ce nu ați avizat
toate acele site-uri cu un timp
rezonabil de răspuns, de
reacție, de îndreptare (dacă ele
considerau ca e cazul)? Și nu
de pe azi pe mâine, căci poate
și oamenii ăia au fost undeva
la datorie și nu au putut
răspunde acuzațiilor voastre.

Nu trebuia să schilodiți
dreptul și libertatea de expri-
mare! Pentru că nu aveți
căderea de a face voi „anal-
ize”! Trebuia să vă consultați
cu asociațiile profesionale ale
breslei, stabilind dimpreună o
metodologie. Pentru ca un ast-
fel de site să fie întâi avertizat
să retragă articolele nepotrivite
misiunii minune pe care vă
credeți îndreptățiți a o împlini,
aproape „inchizițional”, trebuia
ca jurnaliștilor să le fie oferită
posibilitatea de a retrage sin-
guri acele articole ori să
afișeze obligatoriu, într-un loc
vizibil, mesajul că își asumă
public faptul că informațiile
prezentate nu provin din surse
verificate, denaturează reali-
tatea și sunt susceptibile a dez-
informa. Dacă refuzau acest
lucru, dar tot într-un interval de
timp rezonabil, se putea inter-
veni coercitiv. (Și nu, nici
măcar ANCOM nu ar fi trebuit
să se așeze slugarnic în poziția
de patruped politic la
comandă… Pentru că, scuza
ulterioară, aceea că „a execu-
tat un ordin”, nu-l va deroga;
mai citiți și un pic de istorie,
măi băieți!).

În fond, ce ați fi vrut
voi?… Ca presa și nonpresa
de pe internet să scrie despre
păpădii și petale de crin?! Dar
câți corespondenți de front,
căci asta sunt acum mulți
jurnaliști, au scris în situații
limită despre florile de mac din-
tre șenilele tancurilor, și nu de-
spre tancurile aducătoare de
moarte, despre albastrul ceru-
lui, și nu despre ghiulele ce se
rostogoleau din văzduhuri, de-
spre liniștea norilor, și nu de-
spre prăpădul aerian din
înalturi?!…

Mai citiți dară și un pic
de istorie…

●

Idolu’Idolu’

Marian
Ioan

PPe idol l-am prezen-
tat și pe față și pe dos, de n-
a mai rămas nimic
necunoscut în el. Mă rog, n-
a rămas nimic necunoscut
pentru cei care își folosesc
ochii pentru a vedea, ure-
chile pentru a auzi, dar și
creierul pentru a înțelege ce
au văzut și ce au auzit. La
români chestia asta nu prea
se pune! Pentru că ei, ori nu
văd, ori nu aud, ori… dege-
aba văd și degeaba aud, că
nu…

Au trecut cinci (sau
șase!?) ani de când idolu’ și-
a făcut publică dorința de a
sparge România. De văzut l-
au văzut și românii, ba unii
chiar au și înțeles și au tras
un semnal de alarmă. Și?!?
Românii l-au votat prima
dată, l-au votat și a doua
oară, l-au susținut la un ref-
erendum cu niște întrebări
pe care el însuși nu le-a
putut explica, au boicotat ref-
erendumul pentru familie,
atunci când idolu’ lor le-a
spus că Dragnea e de vină
că familia este alcătuită din
bărbat și femeie.

Iată că idolu’, după
ce a declarat public război
unei părți a populației aces-
tei țări, își continuă opera de
spargere a României. De-
sigur, cu ajutorul românilor.
Acuma a trecut deja la
împărțirea populației. Nu, nu
în clase sociale, nu pe
naționalități, ci după criteriul
„care-i dă lui ceva, e bun,
care nu-i dă e rău !”. Este că
românii n-au observat? Sunt
sigur că nu vor observa nici
acum.

S-au adoptat niște
decrete, niște ordonanțe, ca
să ieșim din pandemia asta.
Au fost impuse restricții care
îi deranjează pe oameni, dar
le suportă, pentru sănătatea
lor. Preocupat de sănătatea
românilor, idolu’ și-a pus slu-
jitorii să vegheze cu cerbicie
la respectarea restricțiilor și
să ia măsuri dure împotriva
celor care le încalcă. Ba,
chiar s-a lăudat că slujitorii
lui au dat nu știu câte zeci de
mii de amenzi. Pentru ce?
Nerespectarea regulilor de
deplasare, de izolare, de
păstrare a „distanței sociale”
etc. etc. etc.

Numai că, ce să vezi,
într-o bună zi, mii de oameni
au încălcat toate regulile și

toate restricțiile, s-au înghe-
suit în autobuze, s-au înghe-
suit în aeroport, s-au
înghesuit în avioane și au
zburat spre „patria
sparanghelului”. Și toate
astea s-au petrecut sub ochii
idolului românesc și ai servi-
torilor lui. Unu n-a scos un
cuvânt, nimeni nu a fost
amendat. Spre deosebire de
idol, eu știu ce e aia
prezumție de nevinovăție și
n-am să-i cer să-și
dovedească nevinovăția.
Nici nu-l acuz, dar nu mă pot
stăpâni să mă întreb dacă nu
cumva el, direct, sau prin
servitorii lui, o fi stat la șosea
și a lăsat autobuzele alea să
treacă… numai după ce își
luau partea. Că, prea nici us-
turoi n-a mâncat, nici gura
nu-i pute!

Au plecat ăia, au tre-
cut zilele, și acuma se aude
că mulți dintre ei sunt bolnavi
și nimeni nu se uită la ei în
„patria sparanghelului”. Să
fiu foarte clar, eu nu le plâng
deloc de milă. Au făcut ce au
vrut ei, nu i-a obligat nimeni.
Totuși, nu pot să fiu atât de
român și să nu înțeleg ce a
făcut astăzi idolu’ românesc.
Căci, referindu-se la acei oa-
meni, idolul românesc a de-
clarat nonșalant că nu i-a
trimis statul român.

Hai să le pun cap la
cap, că tare mi-e teamă că
nu pricepe nimeni, așa cum
n-a priceput nimeni ce a
făcut atunci când era candi-
dat prima dată și a refuzat să
se ducă la niște televiziuni
din România la care fusese
invitat. 

Astăzi, idolu’ româ-
nesc a împărțit populația în
două categorii. O categorie
de cetățeni cărora statul
român le interzice să încalce
restricțiile și-i amendează și
o categorie cărora le permite
să le încalce, fără să-i
amendeze. Prins cu mâța-n
sac, idolu’ se bizuie pe
dragostea românilor și le
vinde gogoașa că nu i-a
trimis statul român. 
O gogoașă însă, mascând
faptul că statul român trebuia
să le interzică să încalce
restricțiile, ceea ce i-ar fi
împiedicat să plece și să
ajungă în situația în care au
ajuns. În mod evident, idolu’
îi cunoaște foarte bine pe
români și știe că sunt mari iu-
bitori de gogoși.

●
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Minoritățile naționale în primul Parlament al României Întregite Minoritățile naționale în primul Parlament al României Întregite 
(noiembrie 1919 – martie 1920(noiembrie 1919 – martie 1920

Ioan
Scurtu

DDupă realizarea
Marii Uniri în 1918 
se impunea organizarea
alegerilor parlamentare
pentru constituirea cor-
purilor legiuitoare în care să
fie reprezentaţi locuitorii de
pe întreg teritoriul României
întregite. Acestea urmau a
se desfăşura pe baza votu-
lui universal, înscris în
Constituţie în iulie 1917,
precum şi în Declaraţia
Privind unirea Basarabiei
din 27 martie 1918 şi în
Rezoluţia de unire a Transil-
vaniei din 1 decembrie
1918.

Decretul-lege din
16/29 noiembrie 1918 sta-
bilea că în România votul
era universal, egal, direct,
secret şi obligatoriu pentru
cetăţenii români majori
(bărbaţi de peste 21 ani).
Pentru a fi ales în Adunarea
Deputaţilor se cerea: a fi
cetăţean român; a avea
exerciţiul drepturilor civile şi
politice, a avea vârsta de 25
de ani împliniţi, a avea
domiciliul real în România.
Pentru Senat se impuneau
aceleaşi condiţii, cu deose-
birea că vârsta era de 40 de
ani împliniţi. Alegerile se
desfăşurau pe circumscripţii
electorale, care nu puteau fi
mai mari decât un judeţ. Un
deputat era ales de 30 000
de cetăţeni, iar un senator
de 70 000. Acest decret se
referea la vechiul Regat şi
Basarabia. La 24 august
1919,  prin decrete regale,
s-au stabilit condiţii similare
pentru Transilvania şi Bu-
covina. Pe această bază au
avut loc alegeri parla-
mentare în zilele de 2, 3, şi
4 noiembrie pentru
Adunarea Deputaţilor şi de
7 şi 8  noiembrie pentru
Senat.

Primul parlament al
României Întregite ales prin
vot universal s-a deschis în
ziua de 20 noiembrie 1919,
în Sala Mare a Ateneului
Român din Bucureşti, prin
mesajul rostit de regele Fer-
dinand. Între cei prezenţi se
aflau reprezentanţi ai
minorităţilor naţionale, care
au candidat pe liste proprii
obţinând  următoarele rezul-
tate: în Adunarea
Deputaţilor –  Partidul
Naţional Democrat Maghiar-
Secuiesc –  8 mandate,
Gruparea Saşilor – 8 man-
date, Gruparea Şvabilor – 6
mandate. În Senat: Gru-
parea Şvabilor – 3 mandate.
La acestea se adaugă cele
obţinute pe listele partidelor
româneşti şi în calitate de

candidaţi independenţi.
Aşadar, în momentul

semnării de către generalul
Constantin Coandă a tratat-
ului cu Austria (10 decem-
brie 1919), care conţinea şi
tratatul minorităţilor, acestea
erau deja reprezentate în
cei mai important organ
politic al României.
Reprezentanţii minorităţilor
naţionale au ţinut să-şi ex-
prime punctele de vedere
faţă de România întregită.
Cei mai mulţi deputaţi au
vorbit în limba maternă, N.
Iorga asumându-şi rolul de
translator. Din partea
minorităţii germane a luat
cuvântul Rudolf  Brandsch
în şedinţa Adnării
Deputaţilor din 12 decem-
brie, cu prilejul validării
mandatelor: „Declar în nu-
mele naţionalităţii mele că
alegerile în Ardeal s-au
făcut în ordine şi în deplină
libertate”. Totodată, şi-a ex-
primat speranţa că preved-
erile Rezoluţiei din 1
decembrie adoptată la Alba
Iulia „vor fi duse la în-
deplinire, că ele asigură
toate drepturile pe care le
cerenaţionalitatea germană
din Ardeal”. După validarea
alegerilor, Brandsch a luat
din nou cuvântul: „în numele
naţionalităţii germane din
România Mare şi în numele
Partidului Popular German
salutăm primul parlament al
patriei noastre”.

Cu acelaşi prilej a
citit o declaraţie: „Onorată
Cameră, noi, reprezentanţii
liber aleşi ai naţionalităţii
germane din România
Mare, la intrarea noasatră în
Adunarea Constituantă, ne
simţim datori a reînnoi
declaraţia solemnă că ne-
am alipit statului român prin
liberă hotărâre şi că îi vom
aparţine ca cetăţeni
credincioşi şi leali”.
Declaraţia se încheia cu
apelativul „Trăiască Româ-
nia Mare!” Hans Otto Roth a
vorbit în şedinţa din 14 feb-
ruarie 1920, apreciind că
datorită „moralului şi puterii
de acţiune a armatei
române avem a mulţumi că
teritoriile Austro-Ungariei de
altădată, unite cu România,
au rămas curăţate de
furtună”, făcând aluzie la
situaţia din Ungaria, Polonia
şi Ucraina. În aceeaşi
şedinţă, Fritz Connert a
apreciat: „Dându-ne seama
de spiritul epocii noastre,
când nimic nu se pare mai
important decât înţelegerea
frăţească, contribuţia muncii
adevăraţilor bărbaţi de stat
şi oameni politici apare de
două ori necesară”.

La ultima şedinţă a
acestui parlament, din 26

martie 1920, Rudolf Brand-
sch a ţinut să întărească
declaraţiile anterioare:
„Onoraţi domni deputaţi, noi
saşii din Transilvania, şvabii
din Banat şi toţi ceilalţi ger-
mani din România Mare,
ne-am unit din liberă
hotărâre la România Mare
sub premise foarte bine def-
inite. Am În vedere înainte
de toate principiile cunos-
cute sub denumirea
Hotărârile de la Alba Iulia”.
O idee similară exprima în
aceeaşi zi de la tribuna Sen-
atului Adolf Schullerus: „Noi
toţi, indiferent de limba ce
vorbim, ne-am unit de bună
voie statului român, pentru
că considerăm unirea în-
tregului popor român, şi prin
aceasta şi a populaţiunilor
care trăiesc în mijlocul
poporului român, ca un fapt
istoric nbeschimbător, imua-
bil”.

Parlamentarii  se-
cuilor şi maghiarilor au  avut
intervenţii substanţiale. În
şedinţa Adunării Deputaţilor
din 19 februarie 1920, Iosif
de Fáy, ales în
circumscripţia Odorhei, s-a
scuzat pentru eventualele
greşeli, „deoarece eu
româneşte vorbesc numai
de câteva luni”. A precizat
că ia cuvântul în numele se-
cuilor – populaţie „de ome-
nie şi sârguincioasă. Având
nădejdea că interesele sale
vitale vor fi ocrotite în mar-
ginile noului stat, secuii au
primit cu linişte şi cu în-
credere unirea cu România.
Cum este aşa, aceasta o
dovedeşte faptul că parla-
mentarii maghiari din întâiul
parlament al României Mari
au ieşit aproape fără
excepţie din sânul acestei
naţionalităţi”.

Deputatul a făcut un
istoric al secuilor din Ardeal,
apreciind că „partea cea
mai mare a vieţii, secuimea
a trăit-o ca copil vitreg al
statului ungar. Viaţa
tradiţională separată a
acestei naţionalităţăţi a
căzut jertfă tendinţelor
maghiare de unificare
şovinistă”. A amintit că
„oştile secuieşti au luptat pe
la 1600 alăturea de oştirile
lui Mihai Viteazul”.  Şi-a
încheiat discursul cu
declaraţia: „Ca cetăţean
credincios al statului român
şi ca secui care îmi iubesc
neamul”, solicita ca acesta
să fie tratat cu prietenie,
deoarece „acest popor de
secui  mult a suferit şi este
vrednic de o viaţă mai bună.
Făcându-se astfel, eu sunt
convis că în scurt timp
populaţia secuiască va fi
una din pietrele cele mai
sigure la edificiul României

Mari”.
Bela Maurer, ales în

circumscripţia Ciuc, pe lis-
tele Partidului Unit Secuiesc
şi Democrat Maghiar, a vor-
bit în ziua de 2 martie 1920,
mărturisind că este „mem-
bru al unei familii vechi
maghiare din Transilvania,
care a avut un rol deosebit
în viaţa politică a Ardealu-
lui”. Tatăl său a luat adesea
apărarea românilor faţă de
abuzurile oficialităţilor de la
Budapesta. Educat în acest
spirit, el şi fratele său, au
fost „expuşi la insulte şi
neplăceri din partea presei
ungare şoviniste, care nu
putea nicidecum înţelege
ţinuta noastră”. El, Bela
Maurer, aprecia că
apropierea faţă de naţiunea
română se datora şi faptului
că „m-am născut şi am cres-
cut în castelul , proprietatea
familiei mele, care,
Adunarea ţării de la Alba
Iulia, din 28 martie 1598, l-a
dăruit lui Mihai Viteazul. Prin
aceasta am avut şi un motiv
şi prilej să mă ocup mai in-
tensiv cu literatura şi istoria
naţiunii române”.

A făcut „mărturia
sinceră: Pentru că m-am
născut maghiar şi cu inima
sângerândă am văzut
prăbuşindu-se patria mea
ungară şi principalul scop al
vieţii mele este acela ca, în
interesul consângenilor mei
rămaşi în România Mare, să
muncesc şi, dacă va fi lipsă
[nevoie], chiar să lupt pentru
drepturile noastre”. Convins
că Ungaria se va dezmem-
bra şi Transilvania se va uni
cu România, a editat ziarul
„Uj Vilag” („Lumea nouă”)
prin care a decis „să fac să
înţeleagă poporul maghiar
cum că la finirea războiului
mondial am încheiat o
epocă şi epoca ce îşi ia în-
ceputul va aduce esenţiale
schimbări, atât în referinţele
internaţionale, cât şi referi-
tor la harta Europei. M-am
străduit să-i fac să înţeleagă
cum că Conferinţa de pace,
pe baza principiului etno-
grafic ajuns în triumf prin
victoria Antantei, va
recunoaşte Ardealului
unirea cu România”. Nu a
putut ajunge „la rezultatul
dorit, deoarece vechii
conducători ai maghiarilor
nu s-au împăcat „cu situaţia
nouă”. Partidul Unit Secui-
esc şi Democrat Maghiar
avea ca obiective: „să
căutăm o armonie cu
naţiunea română, iar pe de
altă parte ca, eliberând
populaţia secuiască şi
maghiară din Ardeal de sub
influenţa concetăţenilor
şovinişti maghiari, de
conducătorii lor vechi şi de

seducătorii lor de astăzi, să-
i transformăm şi educăm de
cetăţeni cinstiţi ai României
Mari”.

A evocat „drepturile
asigurate de Hotărârile de la
Alba Iulia” şi a mărturisit 
că secuimea, „cu inima
dureroasă îşi ia rămas bun
de la fosta patrie, în care de
o mie de ani în mod cinstit
ne-am făcut datoriile patrio-
tice”. După alegerile din
noiembrie 1919 era plin de
„încredere în parlamentul
democratic al României
Mari”. Preşedintele Adunării
Deputaţilor, N. Iorga, a
mulţumit lui Bela Maurer, „în
numele parlamerntului în-
treg, pentru francheţea şi
sinceritatea declaraţiunilor
sale”. Prezent în sală,
Ştefan Ciceo Pop,
preşedinte ad-interim al
Consiliului de Miniştri
(Alexandru Vaida-Voevod
se afla în străinătate) a de-
clarat: „noi voim să învăţăm
din păcatele altora şi nu
voim să cădem în aceeaşi
vină în care au fost opresorii
noştri. În Hotărârile noastre
de la Alba Iulia am garantat
minorităţilor cele mai
largi drepturi naţionale,
bisericeşti, şcolare şi eco
nomice”.

În  şedinţa Senatului
din 28 februarie 1920 a 
luat cuvântul în numele
maghiarilor, senatorul Victor
Truppel. A mărturisit că un-
gurii din Ardeal au văzut
„prăbuşirea cea mare a du-
alismului austro-ungar” şi au
căutat „o idee salvatoare”,
pe care „am găsit-o în ceea
ce priveşte politica externă,
într-o prietenie sinceră şi
definitivă între România
Mare şi Ungaria, şi în ceea
ce priveşte politica internă,
într-o prietenie frăţească a
poporului român şi
naţionalităţii maghiare”. 

Victor Truppel a de-
clarat că un an de zile Par-
tidul Unit Secuiesc şi
Democrat Maghiar
promovează această idee,
timp în care „de
nenumărateori ori existenţa
ne-a fost în pericol”. A pre-
cizat: „Noi nu am voit, nu
voim şi nu vom voi altceva
decât să fim sinceri cu
poporul român şi oneşti faţă
de naţionalitatea noastră
maghiară. N-am fost, nu
suntem şi nu vom fi trădători
ai ţării în care trăim”.

(urmare în pagina a 4 a)
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MMitropolitul primat
Miron Cristea, care a ascutat
cu atenţie discursul senatorului
Victor Truppel, a ţinut să pre-
cizeze în numele „românilor de
pretutindeni: să fie siguri fraţii
maghiari, care au să trăiască
în graniţele României Mari, că
noi nu o să-i persecutăm nici-
când şi n-o să le facem răul pe
care noi l-am suferit de la ei”.
L-a rugat pe „dl antevorbitor”
să presevereze, „mica grupare
onorabilă din care face parte
să năzuiască să se general-
izeze în cercuri tot mai largi ale
neamului unguresc care este
aşezat în pământul României
noastre întregite, şi să fie sig-
uri că toţi factorii ţării au să le
arate cea mai largă
bunăvoinţă, ca aici să se
găsească acasă fericiţi
împreună cu noi”.

Şi reprezentanţii
evreilor – cea de a treia mi-
noritate etnică din România,
ca pondere numerică – au luat
cuvântul primul parlament al
României Întregite. Se cuvine
subliniat faptul că nu numai
discursurile, dar şi prezenţa et-
nicilor evrei  în Adunarea
Deputaţilor şi în Senat au fost
eludată de istorici, unii  serioşi,
care susţin că România a fost
nevoită să acorde drepturi
minorităţilor naţionale sub pre-
siunea Marilor puteri, care i-au

impus să semneze  tratatul
minorităţilor, la 10 decembrie
1919 şi că abia după această
dată evreii au putut deveni
cetăţeni români. Realitatea
este cu totul alta: membrii
minorităţilor naţionale din
Basarabia, Bucovina şi Transil-
vania cu devenit cetăţeni
români în 1918, odată cu ratifi-
carea Unirii prin decrete re-
gale. În vechiul Regat, toţi
evreii născuţi în România au
primit cetăţenia română prin
decretul-lege din 30 mai 1919.

Ca reprezentant al
minorităţii evreieşti, Iancu
Meilic Meilicshon, a luat cu-
vântul în şedinţa din 12 de-
cembrie 1919, apreciind că
alegerile parlamentare „au fost
conduse cum se cade, cu lib-
ertate şi oricine a vrut să vină
să voteze a şi votat”. A
menţionat că a fost ales „nu
numai de poporul evreiesc, ci
şi de poporul ţărănesc român”.
Ca parlamentar, a fost rugat ”
să ne capeţi dreptate şi
bunătate pentru tot poporul, nu
numai acela al majorităţii, ci şi
pentru al minorităţii. Eu, ca
evreu, pot să vă făgăduiesc că
voi fi cetăţean al României, aşa
cum zice risul „veri podani”,
deci „cu dreptate întotdeauna”
faţă de dumneavoastră”.

Preşedintele Senatu-
lui, Paul Bujor, a deschis
şedinţa din 28 februarie 1920,
cu următoarele cuvinte: „Dom-
nilor senatori, înainte de a intra
în ordinea zilei, am durerea să

vă comunic încetarea din viaţă
a unuia din colegii noştri, dl
Iacob Hecht, din Bucovina.
Senatorul Iacob Hecht este
unul dintre marii industriaşi lo-
cali, evreu, dar care a simpati-
zat mult cu cauza românilor, a
luat parte la actul important al
Unirii Bucovinei cu ţara mamă
şi la toate mişcările pentru în-
tregirea României Mari. A fost
un bun industriaş, stimat şi
iubit, prin viaţa lui şi prin toată
activitatea lui. Cred că sunt in-
terpretul dvs, comunicând fam-
iliei condoleanţele noastre”.
Senatorii au aprobat aprecier-
ile şi propunerea lui Paul Bujor.

Între telegramele  de
felicitare sosite pe adresa Sen-
atului s-a aflat şi cea citită în
şedinţa din 8 martie 1920:
„Asociaţiunea Evreilor Români,
adânc mişcată, salută cu bu-
curie izbânda dreptăţii în-
delung nesocotite, şi se
închină cu evlavie în faţa jert-
felor de tot felul aduse pentru
victorie. Cetăţeni credincioşi
sfintei datorii către ţară,
făgăduim prinosul muncii
noastre pentru propăşirea
României Mari, în veci unită
prin dragostea cu care va
ocroti deopotrivă pe toţi fii săi.
Trăiască România Mare!” În
numele Asociaţiuniiu semna
inginer Jacques Katz,
preşedinte.

Şi celelalte minorităţi
naţionale, cu o pondere mai
mică din punct de vedere nu-
meric, au fost prezente în

primul parlament al României
întregite, luând cuvântul de la
tribuna acestuia. Astfel, Vasile
Sniatinciuc a vorbit la 12 de-
cembrie 1919  „în numele
naţionalităţii  rutene” din Bu-
covina, apreciind că alegerile
parlamentare „s-au făcut foarte
corect” iar  „în ce priveşte
Unirea Bucovinei cu România
Mare sunt nu numai mulţumiţi,
dar şi recunoscători”.

Orestie Ilniczchi,
reprezentantul rutenilor 
din Maramureş, a 
exprimat „sentimentele de
nemărginită mulţumire şi loiali-
tate M.S. rege-
lui Ferdinandşi toată
recunoştinţa Consiliului Diri-
gent pentru respectarea atât
de corectă a drepturilor
naţionalităţilor cu ocazia
alegerilor”. A cerut, în numele
populaţiei rutene din  părţile
Maramureşului, „se ia toate
măsurile necesare pentru a fi
unită definitiv, conform liniei
demarcaţionale de azi, pentru
totdeauna la România”

În aceeaşi şedinţă,
Gheorghe Hrabovschi trans-
mis de la tribuna Adunării
Deputaţilor un mesaj limpede:
„noi, slovacii am cerut unirea
cu România Mare potrivit cu
dreptul la autodeterminare al
naţiunilor, şi suntem puternic
încredinţaţi că Conferinţa de
pace va recunoaşte în deplin
această rugăminte a noastră”.
A apreciat că alegerile parla-
mentare „s-au făcut în cel mai

mare spirit de dreptate” şi a dat
asigurări că: „Noi, slovacii, vom
fi credincioşi cetăţeni ai
României Mari”.

În numele turcilor din
Dobrogea a vorbit Mustafa
Mehmed Fehim : „D-lor
deputaţi, suntem fericiţi că am
venit în mijlocul dvs. Suntem,
fericiţi pentru că au intrat în
Camera românească patru
musulmani deputaţi de când
există statul român, act ce
dovedeşte că alegerile şi la noi
s-au făcut cu mare libertate”. A
ţinut să declare: „noi, musul-
manii din Dobrogea întreagă
totdeauna am fost şi suntem
supuşi credincioşi statului
român”, deoarece România
„este patria noastră iubită”.

Preşedintele Uniunii
Armenilor din România, Khiri-
tirian, a transmis pe adresa
parlamentului „călduroase
felicitări pentru unirea
ţinuturilor româneşti cu Patria
Mamă”. 

Dincolo de alegaţiile
unora care au vorbit şi au scris
că în România  minorităţile
naţionale au avut drepturi
politice, fiind persecutate, se
află faptele reale, atestate doc-
umentar, între acestea – luările
de cuvânt în primul parlament
al României Întregite.

●

Politicianule, m-am săturat de dragostea ta!Politicianule, m-am săturat de dragostea ta!

Teodor 
Palade

SSe spune că dragoste
cu forța nu se poate. Aiurea!
Se poate! Și se poate de când
lumea. Exemple? Sunt
nenumărate. Încă de mult, din
timpuri imemoriale, cei care
ne-au iubit fără ca noi să le în-
toarcem sentimentele s-au tot
perindat pe aici. Ne-au iubit, cu
forța, pe rând, uneori în mod
repetat sau concomitent,
împărații Romei, hanul Attila,
sultanii de la Istambul, țarii de
la Țarigrad, împăratul de la
Viena, kaizerul de la Berlin și
urmașul său de mai târziu
führerul, tătucul de la Moscova
și, ascunși după zidurile Krem-
linului, tovarășii secretari gen-
erali al PCUS. În timpurile
moderne, direct sau prin mar-
ile lor corporații transnaționale,
ne iubesc americanii, nemții,
franțuzii, austriecii… Și, proba-
bil, mai sunt și alții, privați cu
stare sau reprezentanți oficiali
ai unor guverne, care ne
iubesc pe ascuns, ca să nu se
iște scandal între adoratori.
Fiecare dintre cei care ne-au
iubit de-a lungul timpului au
plecat cu ceva de aici. De-ar fi
să desfășor lista cu ceea ce
ne-au luat iubitorii noștri cu de-
a cu sila, am îmbătrâni citind-
o. După fiecare asemenea
amor forțat, fiindcă dragostea
cu sila seamănă surprinzător
de mult cu un viol, am rămas
mai săraci, mai oropsiți, mai

urgisiți, mai scârbiți de soarta
noastră și mai nefericiți.

Eu, ca cetățean al
acestei țări, vă rog, domnilor
politicieni, nu mă mai iubiți! Cu
treizeci de ani în urmă, din
dragostea față de mine,
dorindu-mă mai democrat
decât credeați că sunt, ați de-
clarat toată munca mea „o
grămadă de fier vechi” și ați
vândut întreaga industrie
românească pe nimic unora
care și ei îmi declarau o
dragoste nemărginită.  Apoi, ca
să-mi fie și mai bine, fiindcă vă
ardea la buzunar iubirea, ați
”privatizat” întreaga economie.
Cei care au cumpărat-o pe
nimic erau cei care, iubindu-ne
la nebunie, ne curtau insistent
de câțiva ani. Adică de când, și
cu ajutorul lor dezinteresat,
divorțasem de (iubitor și el!)
comunismul autoritar. Și, pen-
tru ca eu și cei asemenea mie
să fim și mai fericiți, iubăreții
aduși aici de voi au ras totul.
Nu ne-au mai lăsat nimic.
Nimic!

Din dragoste față de
liniștea mea, ați aderat la o
mare alianță militară. Uitându-
se de sus la noi, aliatul strate-
gic, politician și el, a  constatat
că România are o armată prea
mare pentru nevoile ei. Și ne-a
sfătuit părintește să nu mai
cheltuim atât întreținând-o.
Fiindcă ei, numai și numai din
dragoste pentru noi, ne vor
apăra de orice dușman. Prin
urmare, ca să-mi fie mie bine,
domnilor politicieni, ați dat la

topit avioane de luptă, tancuri,
tunuri, armament. Până și uni-
formele și gradele le-ați topit.
Adică, aproape tot ce ați mai
găsit prin curtea armatei…
Poate că voi, domnilor politi-
cieni, ocupați până peste cap
cu politica pentru bunăstarea
mea, nici nu vă mai amintiți că
mai apoi, sfătuiți de aceiași pri-
etenii iubăreți, ați desființat
toată industria de apărare și ați
decimat personalul armatei,
lăsând pe drumuri sute de mii
de militari împreună cu famili-
ile lor. N-a mai trecut mult și iu-
bitorii noștri amici strategici de
peste mări, văzând că nu mai
avem nimic, s-au oferit
prietenește să ne ajute cu ve-
chiturile lor. Erau adevărate
fiare vechi, se vedea de la o
poștă, dar voi, politicienilor, le-
ați cumpărat la preț de nou cu
banii mei, nu cu ai voștri.

Din atâta dragoste,
domnilor politicieni, nu v-ați
oprit până nu ne-ați lăsat, din
punct de vedere militar, în fun-
dul gol. A fost momentul în
care, văzându-ne cu nădragii
în vine, politicienii prieteni care
în tot acest timp n-au încetat
să ne iubească strategic au
spus că, în cazul în care dăm
de necaz, putem să fim
sănătoși. Ei nu-și pot trimite
copiii să moară pentru noi dacă
nu suntem în stare să ne
apărăm și singuri. Dragoste
adevărată!

Tot din iubire, ca să
am de toate în casă, m-ați dus
mai apoi în Uniunea

Europeană. Ce dragoste cu
năbădăi a urmat! Iubăreții
politicieni din Uniune, amorezi
adevărați, nu numai că nu mi-
au umplut casa cu bunuri de
valoare, așa cum au promis,
dar, rapid și profesionist, au
luat tot. Ca să fie siguri că au
făcut o treabă bună, mai apoi
au măturat cu grijă și ceea ce
îmi mai rămăsese ascuns prin
colțuri: niște păduri, câteva
zăcăminte de gaze naturale,
ceva electricitate, vreo două-
trei șantiere navale… Acum, cu
dragoste părintească, Uniunea
mă mai pocnește din când în
când peste urechi dar, cu
fiecare prilej, mă asigură că
nobilele ei sentimentele au
rămas neschimbate. Nu prea
mai am eu cu ce să le
răsplătesc…

De cum a apărut gripa
asta ridicată la rang de cata-
clism, s-a trezit din latența
provizorie și dragoste ta pentru
mine, politicianule! Fiindcă în-
totdeauna m-ai considerat cam
nărod și nesăbuit, ca să mă
ferești în mod forțat de boală,
ai apelat la dragostea cu sila și
ai trecut fără să stai prea mult
pe gânduri la faptele firești
pentru orice partener iubitor de
pe lumea asta. M-ai închis în
casă. Și, ca să nu cred că ai
fost abuziv în dragoste, mi-ai
dat, cu larghețea care te
caracterizează, două ore în-
tregi (120 de minute!) pentru a-
mi îndeplini toate dorințele
mele omenești. În aceste două
ore, datorită iubirii tale, am

timp suficient să colind,
șchiopătând din cauza reuma-
tismului, câteva magazine și
piețe pentru a-mi cumpăra de
ale gurii, să dau o fugă până la
bancă, să merg la doctor pen-
tru consultul necesar vârstei
mele, să stau la coada de la
farmacie păstrând „distanța
socială” și să-mi plimb canișul
care, fiind fără pregătire
militară, nu-i prea pasă de
Ordonanțele Militare emise de
civilul Velea. Și, prin urmare,
indisciplinat, el nu prea pricepe
că este lege să-și facă toate
nevoile între orele 11.00 și
13.00.

Tot din dragoste
nemăsurată pentru făptura
mea, politicianule, m-ai consid-
erat principalul vinovat pentru
răspândirea bolii, mi-ai aplicat
carantinarea (scuzată fiindu-mi
licența) individuală sau
colectivă, autoizolarea, izo-
larea la domiciliu și ai scos în
stradă mii de polițiști care au
drept misiune să mă
urmărească ca pe un evadat
periculos. Ca nu cumva să
greșesc și, prost cum sunt, să
mă expun inutil la boală, ai
trimis blindatele să-mi pa-
truleze pe la ferestre și nu mă
mai lași să merg la spitalele
doldora de viruși decât dacă-s
lovit de cel cu coroană. N-am
corona, pot muri liniștit la mine
în sufragerie… 

●



Ghimpele Națiunii

„Covid 19” sau „Harcovid 2020”?…„Covid 19” sau „Harcovid 2020”?…

Cezar Adonis
Mihalache

‘G‘Geaba a fost stare
de urgență!… Și nu atât pen-
tru necesara „deflație” sanitară
a covidului nedistanțat de noi,
ci pentru mersul legislativ al
țării… Ăla în care „tacita” stare
de abuz al grofilor din pan-
demia de struți politici a trecut
legislativ parlamentar pe sub
orice urgență de țară, de
neam, de existență poate…
Sigur, putea să nu fie nici un
fel de „stare”. Nici măcar „de
alertă”, că tot cu bostanul între
căști ar fi sforăit aleșii prin „izo-
letele” caselor lor de vacanță
în videoparlamentarismul în
pijama… Iar o stare de veghe
oricum nu li se potrivește… Nu
intră pe măsura croielii lor
pentru binele țării. Aia e doar
pentru noi, să ne agităm, să
strigăm, să ne irităm, să
protestăm, și să ne tot
„deșteptăm”… Pentru parla-
mentarii de „izoletă”, tot dege-
aba ar fi fost… Că aleșii, și nici
nu au nevoie să-și ascundă
căpățânile prin carantină, tot
n-ar auzi. Sunt imuni la glasul
poporului de a doua zi singu-
rului sunet care îi trezește o
dată la patru ani… Izbitura aia
seacă prin care ne secăm noi
speranțele pentru încă un
mandat de al lor.

Putea fi dară orice fel
de „stare” în România… Mize-
ria aia de statut impu(n)să
între pereții necetății din cetate

de toți acei grofi, cu salarii
plătite de noi, tot ar fi fost
adoptată tacit. Era traseul ei
din prima zi în care a fost
înregistrată, apostilată cu
număr de intrare
(neconstituțional) de Parla-
mentul României. Pentru că
nu viză de registratură trebuia
să primească, nici „traseu”
spre coșul de gunoi al

tocătorului de maculatură, ci
număr de urmărire penală. In-
clusiv pe numele acelora care
au primit oficial scârbavnicul
excrement pe masa lor, pe nu-
mele acelora care l-au înreg-
istrat, săvârșind infracțiuni
după infracțiuni (penale, nu
simple abuzuri în funcție).
Pentru că statutul de au-
tonomie al ținutului secuio-
mârlănesc nu a venit atârnând
de ciocul unui porumbel… Nu
a fost nici o scrisoare „din
popor”, din tribul nomad
maghiaro-politic (scuzați
pleonasmul tribalo-politic), ci
un demers depus oficial de

parlamentari, fie ei și din
strechea ospiciului
(de)ținutului secuiesc, înregis-
trat legal (primul motiv pentru
declanșarea unei urmăriri pe-
nale imediate), inclus pe
agenda unor comisii (alt mo-
ment în care urmărirea penală
trebuia începută) și „strecurat”
în adoptare tacită (a treia și
cea mai gravă infracțiune

penală), chiar dacă asemenea
demersuri nu aveau juridic
dreptul de a fi încadrate în
metodologia de adoptare
(tacită sau de plen).

Și chiar și în condițiile
în care o coadă de topor de
prin vreo registratură sau sec-
retariat ar fi „strecurat” abuziv
statutul de trădare spre
adoptarea tacită (vreun „iuda”
ce a primit suficiente
compensații pentru a risca și o
eventuală urmărire penală
postlegiferare), trecerea lui
parlamentar-senatorială tacită,
era din start suspendată ju-
ridic dimpreună cu toată activ-

itatea legislativă. O sus-
pendare a metodologiei dată
de însăși existența stării de
urgență, de decretul
prezidențial al stării de
urgență. Pentru că, pe timpul
stării de urgență, practic, par-
lamentul a funcționat strict la
nivelul aprobării decretului
prezidențial care a înlocuit
normalitatea (inclusiv
parlamentară, dacă o mai
putem numi așa), tocmai pen-
tru a o salva. Și cum toată țara
a fost „suspendată”, cum toate
instituțiile publice au intrat într-
o conservare la nivelul depar-
tamentelor neesențiale,
același lucru trebuia să se în-
tâmple, de facto, cu parlamen-
tul, la nivelul procedurilor de
adoptare tacită, recte din cam-
era rectalo-maghiară cu de-
mersul ei contra normalului.

Și totuși, până aici,
avem doar urmăriri penale „in
rem”!

Finalizarea procedurii
de adoptare tacită, evidențiată
de gâgă tartorele pesedist al
camerei tacito adăpător-adap-
toare, s-a transcris, prin
declarațiile acestuia, într-un
adevărat autodenunț. Și nu în
sensul spălării pe mâini (leg-
islative) de pandemia de
abuzuri, nici prin ridicarea din
umeri și plasarea „castanei”
maghiaro-„secuiești” în
sarcina Senatului (for de-
cizional), ci prin recunoașterea
cumulului de ilegalități în pro-
cedura de înregistrare, aposti-
lare și includere în „analiza”

unor comisii juridice, al sta-
bilirii inclusiv a camerei „de-
cizionale” pentru această
speță de șperț politic și „împin-
gerea” spre o adoptare tacită.

Or, atât de multe
abuzuri și infracțiuni s-au
săvârșit în miezul de
nedemocrație parlamentară
încât, mai ales într-o stare de
urgență, nu spre țară, spre
popor, spre trecători trebuiau
să-și îndrepte militarii
„armele”, ci spre asigurarea
ordinii constituționale, acolo,
pe dealul statului în stat,
mârșav și „tacit” făcător de en-
clave statale…

P.S.:

Deși chiar tartorele pesedist al
Camerei Deputaților, ar fi tre-
buit să vegheze ca mizeria de
„statut” să fie eliminată din
orice procedură, tot aparatul
de propapagandă a PSD -ului
a sărit la scandal (electoral),
profitând de ocazie pentru a-și
dovedi „ciolaciana” aplecare
spre țară, în cuantum populist,
agitându-se, isterizându-se,
prin partea roșie de la Senat,
ieșind la rampă cu salvarea
situației printr-un plen de
urgență de respingere a statu-
tului. Doar că asta nu înlătură
urmăririle penale de la Camera
Deputaților, inclusiv împotriva
vinovaților parte a pelagrei
reprezentate de barbă roșu
(ne)împărat…

●

A fi om e lucru mare…A fi om e lucru mare…

George
Petrovai

CCu toate că în
dicționare se pune semnul de
egalitate între vocație și profe-
sie, eu continui să susțin, așa
cum am făcut-o în nenumărate
scrieri și discuții, că – cel puțin
în cazul preoților și medicilor –
vocația/chemarea este o
chestiune prioritară, iar prin
aceasta integral umană, fapt
pentru care n-ar trebui în cazul
acestora să aibă ceva de-a
face cu grosolanul conținut
materialist al profesiei: primii
pentru că, ei în primul rând, ar
trebui să urmeze cu dragoste,
devotament și osârdie porunca
biblică „Nu vă strângeți comori
pe pământ, unde le mănâncă
moliile și rugina, și unde le
sapă și le fură hoții” (Matei
6/19), căci „este mai ușor să
treacă o cămilă prin urechea
acului, decât să intre un bogat
în împărăția lui Dumnezeu”
(Matei 19/24), ceilalți pentru
că, în virtutea jurământului lui
Hippocrate și a spusei celebru-
lui medic clujean Iuliu
Hațieganu („Medicina este
știința și conștiința încălzite de
iubirea față de oameni”), ar
cam trebui să priceapă, în-
deosebi acuma când câștigă
mult mai bine ca profesorii sau
inginerii, că scopul medicinei,
implicit misiunea lor socială de
luptători calificați cu diversele
suferințe fizice ale semenilor,
nu este nicidecum aceea de-a

se îmbogăți prin lefuri și
peșcheșuri (mită, „atenții”) din
ce în ce mai consistente, ci de-
a veni în ajutorul tuturor sufer-
inzilor, cu întrega lor pricepere
și indiferent de faima, rangul
social, starea material-socială,
vârsta, sexul, rasa sau religia
acestora.

Vasăzică, preoții și
pastorii au misiunea socială să
vegheze necontenit, în primul
rând prin forța moral-spirituală
iradiată din ei (a nu se uita că
exemplele oferite de părinți
copiilor constituie temelia
adevăratei educații în familie!),
la sănătatea spirituală a
credincioșilor, iar medicii tre-
buie să vegheze cu iubire
atotumană, profesionalism și
răbdare la sănătatea
trupească a tuturor semenilor.

Păi da, căci de-abia
când sufletul și trupul sunt
sănătoase, o comunitate
angajată pe liniile sigure ale
credinței ferme și educației
temeinice are toate șansele să
cunoască prosperitatea reală,
inclusiv mult visata fericire
(care se alimentează din
pacea și armonia lăuntrică),
binecuvântata situație din care
au de câștigat toți membrii re-
spectivei comunități/națiuni.

Mai mult de-atât, într-o
lume eminamente pragmatică,
materială, carnală și palpabilă
(„Ce-i în mână nu-i minciună”,
„Dai un ban, dar stai în față”
etc.), precum aceasta în care
ne târâm sărmanele existențe,
numărul înțelepților n-are nicio

șansă să sporească, deși Mân-
tuitorul ne spune în Ioan 14/6
că El este „Calea, Adevărul și
Viața” și deși gânditorul român
Petre P. Negulescu ne
înfățișează în tratatul Problema
ontologică (Editura Academiei
Republicii Socialiste România,
București, 1972) strânsa și in-
destructibila legătură dintre
adevăr și bine: „(…) adevărul
nu este decât aspectul teoretic
al binelui, pe când binele nu
este decât aspectul practic al
adevărului”. Se subînțelege 
că adevărul și binele 
(fără majuscule) reprezintă
țintele etern mișcătoare ale
omului silitor/căutător și tot mai
puțin credincios, pe când
Adevărul și Binele (cu majus-
cule) constituie două din
i p o s t a z e l e / p e r f e c ț i u n i l e
Atoatefăcătorului, spre care
omul credincios tinde necon-
tenit în scurta și mult încercata
lui viață, cu fericita încredințare
că acesta-i drumul garantat
care-l duce la mântuire.

…Înarmat cu aceste
instrumente teoretice, plus bi-
ografia personajului, pe mine
nu m-a mirat că mult lăudatul
(de autorități) medic infecționist
Adrian Streinu-Cercel și-a per-
mis să-i insulte grav pe vârst-
nicii din această țară cu
aberant-sfidătorul său proiect
(din fericire, încă din fașă
respins de președintele Klaus
Iohannis și premierul Ludovic
Orban), potrivit căruia toți
românii peste 65 de ani să fie
obligatoriu „protejați”: inițial

identificați și izolați la domiciliu
de restul familiei, apoi vârâți în
camere de hotel pe o perioadă
nedeterminată (cică până trece
urgia), ceea ce ar fi însemnat
ca cei mai mulți dintre ei, unii
încă activi și în putere, să fie
omorâți cu zile.

Dar, mă rog, ce-i pasă
Streinului încercelat (el este
„tinerel” – mai are vreo doi ani
până la fatidica vârstă) de
înțeleptul proverb românesc
„Cine n-are bătrâni, să-i
cumpere!” sau de splendida
definiție dată medicinei de em-
inentul doctor Iuliu Hațieganu,
atâta timp cât are hâda posibil-
itate să acționeze ca la carte
(printre altele, celebrul scriitor
argentinian Adolfo Bioy
Casares afirmă/anticipează
următoarele în romanul Jurnal
din „Războiul porcului”, Editura
Univers, București, 1991: „Au
pus mâna pe niște camioane
ale diviziei Perrera și colindă
străzile orașului la vânătoare
de bătrâni, pe care-i scot din
casele lor, îi vâră în niște cuști
și, așa, îi plimbă de ici-colo, pe
câte-am înțeles, ca să-și bată
joc de ei și să-i terfelească”),
dar mai ales pentru a fi pe
placul celor două „tinerele” (Ur-
sula von der Leyen, președinta
Comisiei Europene, născută în
1958 și Christine Lagarde,
fosta șefă a Fondului Monetar
Internațional, născută în anul
1956), prima lansând în spațiul
public ideea izolării bătrânilor
până la sfârșitul anului (după
ce primul val al pandemiei va

trece), ce-a de-a doua
nerușinându-se în februarie
2018 (pe-atunci era la FMI,
acuma e șefa Băncii Centrale
Europene) că „bătrânii trăiesc
prea mult, constituie un risc
pentru economia globală și,
deci, trebuie făcut ceva”…

Prin urmare, Adrian
Streinu-Cercel este prototipul
cu ștaif al descurcărețului și în-
ciocoitului, care a făcut tot ce i-
a stat în putință (inclusiv
necesarul sluj înaintea politru-
cilor ante și postdecembriști)
pentru a-și dobândi jenanta
faimă de „părerolog” oficial în
ceea ce privește durata și
agresivitatea gripei aviare, a
celei porcine și a coron-
avirusului, pentru a-și 
consolida poziția materialisto-
profesională (specialist în boli
infecțioase, profesor universi-
tar, conducător de doctorate,
președintele Senatului UMF
„Carol Davila” din București,
fost secretar de stat în Minis-
terul Sănătății, managerul In-
stitutului Național de Boli
Infecțioase „Matei Balș”) și, de-
sigur, pentru a-și „pune pe pi-
cioare” (paternalismul – nu-i
așa? – ar trebui să ne
înduioșeze, căci nu-i de teapa
nepotismului!) cele două fiice –
ambele sunt infecționiste, am-
bele și-au luat doctoratul în
medicină la tăticul și tot ambele
sunt angajate la „Matei Balș”.

●


