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Cezar
A. Mihalache

ŞŞi totuşi, Raed Arafat
nu ar fi trebuit să demisioneze.
Nu, în acel moment! Chiar dacă
tocmai acest lucru s-a constituit
în factorul determinant al ieşirii,
în sfârşit, a oamenilor în stradă.
A inducerii de manifestări car-
acterizate nu de tembelul dans
al „pinguinului”, ci de o
răzvrătire sinceră. Şi nu ar fi tre-
buit să demisioneze pentru că
evoluția evenimentelor ar fi fost
alta dacă ar fi rămas acolo să-l
înfrunte pe Traian Băsescu. 

Pentru că, da, demisia
lui a determinat ieşirea
României în stradă, dar ţara a
protestat şi nu a obţinut nimic. 

A fost o stare în care
poporul şi-a înfruntat
conducătorul câteva ore. Dar
de câștigat nu a câstigat nimic.
Încă. Poate şi pentru că nu a
reuşit să-şi coaguleze energiile,
să-şi găsească un lider, liderul
pe care îl clamau, singurul
îndreptăţit să-şi asume această
„victorie”, retrăgându-se discret
din faţa purgatoriului de senti-
mente al ţării. Din faţa posibilei
zvâcniri pe care o produse-
se gestul lui demn.

O revoltă din interiorul
sistemului ar fi ţinut mult mai
mult şi ar fi avut efecte politice
devastatoare. De aceea, „omul-
Smurd” nu ar fi trebuit să demi-
sionze chiar dacă vorbele de
mahalagiu ale lui Traian
Băsescu justificau pe deplin o
astfel de decizie. Pentru că
doar cineva din interiorul sis-
temului, mai ales poziţionat la
nivelul eşaloanelor de conduc-
ere, putea să-l înfrunte pe
preşedinte în aroganţa acestuia
de atot-ştiutor. Mai ales că, la
nivelul Sănătăţii, de la nivelul
„dezbaterilor” pe marginea
proiectului de lege al Sănătăţii,
era evident că ministrul nu o va
face niciodată. Pentru că toc-
mai lipsa cuvântului potrivnic
deciziilor preşedintelui şi lipsa
de reacţie în faţa toanelor lui
Traian Băsescu au stat la nu-
mirea acestui alt „yesman” în
funcţia de ministru. Iar ministrul
udemerist nu i-ar fi spus
niciodată verde în faţă
preşedintelui portocaliu că de-
ciziile pe care le impune sunt
aberante, el însuşi fiind  parte
că a sistemului cameleonic a
politicii. Al omertei din interiorul
politicii noastre.

În schimb, putea să
facă acest lucru, de la înălţimea
întregii sale experienţe profe-
sionale, a realizărilor degrevate
de orice implicare politică, toc-
mai Raed Arafat. Era singurul
funcţionar apolitic dintr-un sis-
tem cvasi politic. Şi îşi putea
permite să-l înfrunte pe Traian
Băsescu şi pecinginea porto-

calie fără a crea convulsii în
coaliţie. De aceea, este păcat
că a demisonat, trebuind să
rămână acolo pentru a continua
să lupte cu acela care, ipocrit
sau nu, l-a apreciat şi chiar dec-
orat cândva. Pentru că, după
ce ţara va tăcea şi nu va mai
manifesta, vom resimţi lipsa
poate a singurei rotiţe anti-sis-
tem care se găsea în interiorul
sistemului şi care ar fi putut
bloca, fie şi pentru o clipă,
marşul distrugător al pelagrei.

Apoi, retragerea
proiectului legii sănătăţii de
către Traian Băsescu a fost al
doilea afront de după mazilirea
lui Raed Arafat. Şi nu a fost
doar un exerciţiu demonstrativ
al lui Traian Băsescu, deşi prin
discursul avut a vrut să dea
această impresie, având şi un
caracter pragmatic. Pentru că,
în condiţiile în care se vorbea
de o posibilă prelungire a ter-
menului de dezbatere a proiec-
tului cu încă 30 poate chiar 60
de zile, acest lucru ar fi însem-
nat tot atâtea zile de ieşire în
stradă a populaţiei. Şi nimeni
nu-şi doreşte ţara în stradă încă
de la începutul primăverii, mai
ales când ultimele facturi de
peste iarnă şi noile scumpiri de
alimente vor cumula oricum
într-o nouă nemulţumire a
maselor.

A urmat afrontul dat
prin plecarea din Bucureşti a lui
Traian Băsescu. Nu discret, ci
sub girofarurile coloanei ofi-
ciale, tot o formă demonstrativă
pentru a ne arăta că nu suntem
în stare să facem nimic nici
măcar în absenţa lui. Pentru a
ne dovedi că în absenţa lui
„şoarecii”, aşa cum ne priveşte
probabil, nu vor avea curaj să
cucerească „cetatea”.

Iar tristul adevăr este
că ţara nu a profitat. S-a zvâr-
colit în câteva reacţii, la început
promiţătoare, dar poate că aşa
cum anii de comunism s-au
constituit în adevărata 
„grea moştenire”, teama
întrepătrunderii noastre cu
democraţia reală, tot aşa aceşti
20 de ani de falsă democraţie
s-au constituit într-un greu
bagaj care a atârnat pe umerii
fiecăruia dintre noi în decizia de
a ieşi și a rămâne în stradă.

Evident, se pune între-
barea de ce ministrul sănătăţii
nu a intervenit pe lângă Raed
Arafat pentru a-l întoarce din
decizia lui? Răspunsul este
simplu: era un om incomod şi
pentru UDMR, ispititoare fiind şi
eliberarea unui post la care jin-
duia inclusiv UDMR.

Apoi, dacă nu ar fi
demisonat, Raed Arafat l-ar fi
provocat pe Traian Băsescu să
treacă la un atac baionetă. Şi ar
fi fost interesat de văzut pe ce
poziţii s-ar fi aşezat UDMR fiind
evident că preşedintele ar fi

făcut presiuni în coaliţie pentru
demiterea secretarului de stat
care l-a înfruntat. Ar fi fost in-
teresant de văzut ce ar fi făcut
UDMR în faţa unui scandal
monstruos în coaliţie. Probabil-
itatea ca Raed Arafat să nu
demisoneze era însă mică.
Pentru că ar fi fost o consimţire
de participarea, fie şi indirectă,
la jocul politic, iar acest om
apolitic nu şi-a dorit acest lucru.

Oricum, demisia fostu-
lui secretar de stat ar trebui să
ne facă să ne aplecăm mai mult
asupra legii sănătăţii. Chiar
dacă ea a fost retrasă. Pentru
că dacă o vom studia vom
înţelege mecanismul de
gândire al preşedintelui în dis-
trugerea sistemelor. Vom
desluşi felul în care Traian
Băsescu a conceput destruc-
turarea ţării sector cu sector.

Apoi, ar trebui să conştientizăm
faptul că, încă o dată, mârlăniile
preşedintelui au făcut să plece
un specialist din sistem, fiind în
faţa unui exemplu la care am
avut acces doar din cauza furiei
dezlănţuite a unui om care nu
suportă să fie contrazis, corec-
tat. Ar trebui însă să ne
întrebăm: oare câţi alţi
specialişti au plecat din sistem
la presiunile lui Traian
Băsescu? Mai ales că noi avem
habar doar de consilierii de la
Cotroceni şi doar pentru fapul
că demisia acestora a trebuit
însoţită de un decret de eliber-
are din funcţie. Dar câţi alţi oa-
meni au fost daţi la o parte
pentru a aduce în locul lor acei
„yesmeni”, pentru a nu le spune
altfel, prin care preşedintele şi-
a construit mecanismul de con-
trol, rămâne o întrebare?

Ar trebui să ne oprim şi
asupra felului în care a fost ter-
felit de către preşedinte fostul
secretar de stat. Dar şi asupra
lipsei oricărei reacţii de
susţinere din partea sistemului
în care se găsea fostul secretar
de stat. Laşitate, ipocrizie?
Poate toate acestea, dar, în
primul rând, o dovadă clară a
nivelului de politizare din
instituţiile publice, din care,
dacă nu ai acoperire politică,
eşti aruncat ca o măsea
stricată.

Dar poate că din toate
acestea vom fi reînvăţat măcar
ceva. Ceva ce am uitat grabnic
după Revoluţia din Decembrie
’89  şi Piaţa Universităţii. Aceea
că vocea noastră ar trebui să
se audă, nu „hăhăiala” unui
conducător potrivnic care în-
toarce sfidător spatele poporu-
lui, nevenind în mijlocul lui,
acolo, în piaţa în care i-a
promis că va fi când ţara îl va
chema, nu din lipsă de curaj, ci
dintr-o sfidare mârlănească.

●

Epidemie Epidemie 

revoluționarărevoluționară

Iulian Chivu

AAbia dezmeticiți din
prea lungul șir de sărbători,
fiindcă tot nu a mai fost
gerul Bobotezii și le-au mai
rămas ceva petarde, supor-
terii nimănui din București
au colindat cu sorcova de la
Piața Universității până la
Cotroceni și retur, uite așa,
măcar să-i mai scoată pe
jandarmi de după sobă.
Raed Arafat, știind că
românul, amețit lulea în

abur de charismă, ar fi im-
previzibil, s-a scutit de
ipocrizia unei retrait glorieux
și nu e el de vină că acesta
nu a luat aminte și că s-a
îmbulucit în stradă zgomo-
tos. 

Epidemia a prins re-
pede teren și s-a propagat
dinspre Târgu Mureș spre
Timișoara, spre Brașov ca
să coboare de aici spre
București și, chiar dacă n-
au avut timp să citească
proiectul Legii Sănătății, ce
mai contează, hai s-o mai
punem de-o revoluție! Se
trimite convocatorul pe
facebook, vin televiziunile
(că abia așteaptă), apar co-
mentatorii și liderii politici
care,  în demagogia lor, ne
asigură că ei nu au niciun
amestec și nici nu trebuie
un dirijor, că ansamblul
pestriț își cunoaște parti-
tura: Ieși a-fa-ra, javră or-
dina-ră! De-mi-si-a! etc. 

Și fiindcă tot m-am
nimerit prin București, de ce
nu aș recunoaște-o, ies în
Agora, numai cât să văd ne-
mijlocit, tot așa cum am
făcut-o și la mineriade. Infil-
trat printre revoluționarii de
ocazie găsesc cu greu
câțiva congeneri cu care
intru în vorbă fiindcă, de la
o vârstă, ești scutit de ga-
lerie să mai scandezi sloga-
nuri. Îmi asum conștient
statutul de gură-cască,
alături de ceilalți și, ipocrit,
încerc să aflu de ce atâta
vehemență împotriva unei
legi. Nimeni nu mă poate
lămuri  fiindcă sunt prea

puțini aceia care i-au citit
textul și pot să argumenteze
cât de cât. Dar dacă tot se
strigă Huuuo! de ce n-am
face-o și noi? Că epidemia
mizează pe contagiune
(câtă dreptate avea Gus-
tave Le Bon!), nu? Niște
tineri aruncă cu pietre sau
cărămizi de undeva mai de
pe peluza din fața Teatrului
în cordonul de jandarmi. 

Aveam să aflu că și-
au nimerit ținta(-ele). Încerc
să aduc discuția cu colocu-
torii mei despre șpaga pe
care o dăm, direct sau indi-
rect, actualului sistem de
sănătate, însă sunt privit cu
oarecare suspiciune si ime-
diat sunt întrebat: Dar dum-
neata de ce nu scandezi? 

Mârâi și eu ceva,
numai cu gândul al Psiholo-
gia mulțimilor a lui Le Bon,
și mă regtrag într-o zonă
(ptiu! cuvânt a la Năstase)
de anonimat. Și cum era
cazul să mă retrag fiindcă
lucrurile puteau regenera și
era deja târziu, o  iau spre
Batiștei, iar vacarmul își
pierde din intensitate. 

Mă întorc la televi-
zor. Aici se comentează cu
năduf, cu râvnă, nu
neapărat și cu competență.
Sine ira et studio! Nimeni
însă nu mă convinge că a
citit și textul Legii cu pricina,
dar ce mai conteaza: Se
discută, că doar nu se dă cu
parul. Țapul ispășitor,
Băsescu(-l). Ce președinte?
Ce  domnul? Constanti-
nescu, Băsescu… Doar Ili-
escu… Domnul. Si de ce
nu? Cei care nu își induc o
amnezie protectoare ar
putea să recunoască
titrările din ziarele anilor ̓ 93,
ori ʼ94: Ce vrei, bă Majes-
tate? Fire-ai al naibii, Ma-
jestate! Că doar e
democrație și, doamne,
cum ne place s-o testăm! 

Ce atâta luciditate?
Să fie democrație, chiar
dacă ar fi să piară civilizația!

●
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Manifestațiilor din Piața Universității le lipsește Spiritul Pieței UniversitățiiManifestațiilor din Piața Universității le lipsește Spiritul Pieței Universității

Romeo Tarhon

FFără mesajele și
spiritul electrizant al unor
purtători autentici de imag-
ine și mesaje din partea mil-
ioanelor de români aflați în
stare dramatică, mișcările
de stradă din țară vor fi
stinse, confiscate, politizate
și transformate în capital
politic amăgitor de către
profesioniștii clasei politice
și oligarhice slujite de către
aceeași credincioși merce-
nari  mediatici corupți, acum
omniprezenți în stradă și pe
sticlă. Încă din prima zi de
proteste au apărut hienele
mediatice și diversioniste  la
locul răpunerii pradei… Iar
prada este societatea civilă:
românul de rând, cel rupt,
contribuabilul stors,
cetățeanul transformat nu
doar în sclav al proprietarilor
de plantații furate de la stat
și de la ei, ci și al statului
polițienesc instrumentat de
către aceiași proprietari: o
întreagă haită de privilegiați,
de profitori și manipulatori.
Manifestațiilor (anemice) din
Piața Universității le 
lipsesc SPIRITUL PIEȚEI
UNIVERSITĂȚII și LIDERII
de opinie din partea
societății civice gregare.
Protestele din întreaga țară
trebuie îndreptate împotriva
întregii clase politice și me-
diatice, altminteri societatea
civilă va suferi o grea în-
frângere, nu doar în fața sis-
temului mafiotizat, fals
capitalist, amăgitor și aca-
parator de 22 de ani, ci și a
sistemului polițienesc repre-
siv aflat în slujba aparatului
de stat de coloratură politică
amestecată.

Prin acest scenariu
al violențelor  la comanda
unor eminențe cenușii din
aparatele de stat și
partid(e), mercenarii oculți
ai puterii și opoziției, ai
politicienilor temători de
furia maselor, s-a încer-
cat mutarea arenei
manifestațiilor de la Piața
Universității spre alte locații
pentru a nu risca reînvierea
copleșitorului spirit al Pieții
Universității, forța nimici-
toare de care clasa politică
și oligarhică, începând cu Ili-
escu și sfârșind cu
Băsescu, se tem ca de
moarte. Violențele dirijate
au vizat disiparea
potențialelor energii re-
trezite la viață, înfrâna-
rea spiritului militant,
încețoșarea minții colective,
deturnarea atenției spre
locuri de manifestare fără
trecut, politizarea mișcărilor
de stradă și supunerea
cetățenilor de către forțele
polițienești la controale de

tip nazist și comunist. Prac-
ticarea acestor controale
fără vreun temei legal
amenință fundamental
democrația, dreptul la liberă
circulație și la liberă expri-
mare a românilor săraci și
disperați, care, de teama
unor amenzi și abuzuri ale
jandarmilor și polițiștilor nos-

talgici după vechea lor put-
ere de control și opresiune
asupra populației, se
cumințesc, se supun
umilințelor și devin mase
slabe de manevră prin in-
timidare și abuz. Se
descurajează, astfel,
apariția între oamenii simpli
și derutați a unor lideri de
opinie și a unor  oameni de
inițiativă protejați de către
simpatizanți și adepți, mai
ales grupurile fiind supuse
perchezițiilor stradale până
la piele. Cine și care lege îi
dă dreptul jandarmului să
suspecteze, să decidă cri-
teriile pe baza cărora își ia
dreptul să extragă din
muțime cetățeni ”suspecți”,
să îi inspecteze, să îi
filmeze, să îi ridice cu
dubele, să îi abuzeze, să îi
amendeze…? Nu cumva
aceșt aparat polițienesc își
extrage propriii mercenari
”dotați” special cu obiecte
interzise pentru a avea și
mai multe motive să își
impună din ce în ce mai
abuziv și mai autoritar forța?
De când a devenit suspici-
unea un criteriu de incrim-
inare a omului aflat la
discreția unui jandarm cu
pregătire militară primară?
Este din ce în ce mai evi-
dent faptul că 
Piața Universității este
transformată într-o scenă de
spectacol stradal desuet
pentru a duce în penibil
adevărata luptă pentru
drepturile la o viață mai
decentă, pentru tragerea la
răspundere a prădătorilor și
trădătorilor de țară și neam,
pentru  împiedicarea
unificării forțelor civice
conștiente prin anihilarea
spiritului civic înălțător, vi-
brant al fenomenului Piața

Universității care a zguduit
din rădăcini sistemul post-
d e c e m b r i s t .

Organizarea unor
manifestații ale așa zisei
opoziții permite politizarea și
c o m p r o m i t e r e a
manifestațiilor civice din
aceste zile și anihilarea
oricărei inițiative apolitice și

antipolitice a cetățenilor
asociați în stradă. Mas-
carada oferită de Radu
Mazăre și mercenarii lui de
imagine mi-a produs silă. La
fel și cea a lui Mircea
Badea…Nu știu dacă și
majorității românilor care
privesc spectacolul oferit de
toți  măscăricii mediatici și
politici pe sticlă sau în
stradă.

Lipsa de organizare
a maselor ieșite să
protesteze în număr mic,
lipsa unui program manifest,
a unei liste clare de
revendicări și a unor
reprezentanți credibili vor
conduce rapid la stingerea
manifestațiilor, fără urmări
în plan politic, economic și
social, fără câștigarea unor
drepturi pentru milioanele
de români a căror viață s-a
degradat catastrofal prin
jaful săvârșit de către  clasa
politică și oligarhică, știindu-
se că sunt mai ușor de con-
dus și manipulat prin
înfometare, prin îndobito-
cire, prin învrăjbire și înda-
torare la bănci. Singura
consecință a acestor
manifestări de stradă bine
regizate va fi prejudiciul de
imagine a românilor ca
națiune, incapabili chiar și
acum, în ochii lumii, să co-
aguleze, să fraternizezer, să
își gestioneze uriașul
potențial. Presa scrisă și
televiziunile înregimentate
politic și-au turat în aceste
zile la maxim  mașinăriile de
intoxicare și lucrează din om
în om, pe stradă și în stu-
diouri, aburindu-vă, de-
turnându-vă atenția de la
principalii vinovați ai stării
mizerabile în care tăvălesc
România de 22 de ani, cu
ajutorul lor, al slugilor medi-

atice.
Unificarea urgentă a

forțelor civice, organizarea
unui nucleu social de
inițiativă, desemnarea provi-
zorie a unor purtători de cu-
vânt din par-
tea societății  și cooptarea
grabnică a unor potențiali
lideri sunt acțiuni esențiale
pentru ca această unică
șansă de coagulare a
societății civile să nu fie
ratată, așa cum, prin conlu-
crare transpartidică și
manevre abile, sforarii,
emisarii și samsarii clasei
politice și oligarhice luptă să
izbutească.

Formarea unui
MARE POL CIVIC, similar
celui rezultat pe parcursul
manifestațiilor din Piața
Universității din 1992, dar în
lumina experienței acumu-
late și a maturității de
gândire a românilor amăgiți
de atâtea ori, este unica
șansă a schimbării din
temelii a României.
Înființarea unui pol civic de
proporții trebuie să reprez-
inte principalul obiectiv al
românilor atât de dezbinați,
obiectiv realizabil doar prin
unificarea forțelor și energi-
ilor din toate mediile
societății prin organizare
asociativă, prin identificarea
afinităților ideatice și prin in-
trarea în bătălie politică pen-
tru ca societatea să își
cucerească dreptul de put-
ere reală în stat, de forță
manifestă, încetând să se
mai comporte ca masă de

manevră și de decor elec-
troral. Este momentul
declanșării unui proces is-
toric de îngemănare, de
aglutinare, de coagulare a
societății, de retrezire și
manifestare a spiritului pa-
triotic – singura energie
colectivă capabilă să ne
apropie, să ne descătușeze,
să ne salveze de 
la dezrădăcinare prin
pierderea irecuperabilă a
identității și conștiinței
naționale.

Constituirea unui
mare pol civic, a unei forțe

manifeste a națiunii române
nu se poate realiza decât
prin alipirea și sudarea ver-
tebrelor viitoarei 
noi coloane vertebrale a
României, prin solidariza-
rea grupurilor, asociațiilor,
organizațiilor, mișcărilor,
alianțelor, ligilor, dar mai
ales a oamenilor de la vârful
și de la baza acestora. Este
necesară formarea urgentă
a unui nucleu operativ, a
unui grup al grupurilor de
inițiativă, de o întrinire chiar
și stradală în Piața
Universității, de comunicate
și mediatizare, de lansarea
unor invitații nominale către
oameni reprezentativi din
toate mediile și de la toate
nivelurile, pentru a conferi o
identitate, un sens, o misi-
une, un statut, o structură
organizatorică polului civic
atât de necesar, având
drept obiectiv pragmatic în-
locuirea cât mai grabnică a
clasei politice compromise,
lustrabile și ostile propriei
națiuni în ultimii 22 de ani,
cu cei mai destoinici
reprezentanți ai societății
civile, cu cele mai autentice
valori ale neamului. Este un
proiect cu adevărat istoric.
Este, de fapt, singura șansă
a României pentru a se
salva moral, educațional,
cultural, social, economic și
biologic, fizic. Românii care
mai care mai crede în pater-
nitatea, perenitatea și puri-
tatea neamului nostru,
trebuie să îi someze în ul-
timul ceas  pe toți politicienii,

să îi oblige să vină smeriți în
fața națiunii, să recoboare
între oameni, să își acorde
o ultimă șansă de a râmîne
în istorie, măcar în ceasul
de pe urmă, cu o imagine
acceptabilă în fața propiului
popor disperat.

●



4 Tichia de politician

Câteva cugetări despre „interesele specifice” ale ungurilor din România...Câteva cugetări despre „interesele specifice” ale ungurilor din România...

Ilie Șandru

MMă tot întreb de
multă vreme ce anume le-o
fi lipsind ungurilor din
România spre a se simţi cu
adevărat maghiari? Ce
drepturi şi libertăţi le lipsesc
spre a se simţi şi în Româ-
nia acasă? O ştiu ei foarte
bine, dar nu o spun. O ştim
şi noi, românii transilvăneni,
fiindcă îi cumoaştem prea
bine! Singurul lucru care le
lipseşte este TRANSILVA-
NIA! Până ce nu o vor avea,
oricâte drepturi şi libertăţi li
se vor da, nu vor fi
mulţumiţi, vor cere mereu
altele şi altele…

Au spus-o chiar ei:
,,nouă drepturi şi libertăţi de
la români nu ne trebuie
decât ca să le îndreptăm în
contra lor”. Sunt cuvinte ros-
tite la începutul celui de al
treilea deceniu al secolului
trecut, dar care sunt la fel de
actuale ca şi atunci. 

Aceeaşi stare de
spirit antiromânească,
spusă însă mai pe ocolite,
uneori. ,,Comunitatea
maghiarilor din Transilvania
are libertatea alegerii,
maghiarii din Ardeal au in-
terese specifice”, rostea,
convins, Balczo Zoltan,
vicepreşedintele Parlamen-
tului ungar, reprezentatul
partidului Jobbik, de
extremă dreaptă, la congre-
sul Partidului Civic Maghiar,
ce a avut loc zilele trecute,
la Târgu-Mureş.

Oare ce o fi
înţelegând dumnealui prin

,,libertatea alegerii”? Şi care
vor fi acele ,,interese speci-
fice” pe care le au ungurii
din Ardeal? Cel puţin noi
românii ardeleni înţelegem
bine substratul spuselor
dumnealui. S-ar putea să ne
şi înşelăm.  Poate o fi vorba
de libertatea alegerii unde
anume să trăiască: în
România, sau în Ungaria.
Nu avem nimic împotriva
nici uneia din opţiuni. Însă
dacă doresc cu adevărat să
trăiască în România, atunci,
chiar de nu ne iubesc, ,,să
ne deie bună pace. Sarcina
iubirii o luăm toată asupra
noastră şi să fie ei
încredinţaţi că am fi tot atât
de zeloşi aprători ai
existenţei lor ca şi ai nea-
mului nostru”. Aşa scria
Mihai Eminescu în 1876,
aşa spunem şi noi acum, la
începtul secolului 21.

În acest sens, sunt
clare şi lipsite de orice
echivoc cuvintele rostite de
Miron Cristea, în şedinţa
Senatului României, din 5
mai 1920: ,,Să fie asiguraţi
fraţii noştri maghiari, care au
să trăiască între graniţele
României Mari că noi nu o
să-i persecutăm nicicând şi
nu o să le facem răul pe
care noi l-am suferit de la ei.
Noi vom respecta dragostea
lor către rasa maghiară,
vom da respectul şi
toleranţa cea mai mare faţă
de credinţa lor, vom re-
specate datinile şi obi-
ceiurile lor şi toate
năzuinţele lor juste de
înaintare”. Le cerea, în
schimb, un singur lucru: ,,să

se idetifice cu interesele şi
aspiraţiunile noastre”.

O fi oare vreunul
dintre politicienii unguri din
România, adică cei care ,,s-
au urcat azi în spatele lor”(a
ungurilor, n.n.) care poate
să nege, cu argumente se-
rioase, că cele spuse de
Miron Cristea nu au fost şi
nu sunt respectate? Nu
cred. Fiindcă o Europă
întreagă – evindent, mai
puţin Ungaria! – recunoaşte

că România constituie un
exemplu în privinţa drep-
turilor minorităţilor naţionale.

Întrebarea este: a
fost vreodată când ungurii
din România s-au identificat
cu interesele şi aspiraţile
noastre? Răspunsul este
unul categoric: NU!
NICIODATĂ! Aceasta s-a
datorat, în bună măsură,
politicii revizioniste şi
iredentiste promovată de
guvernele de la Budapesta
de-a lungul celor peste
nouă decenii de după 1920,

care şi-au fixat drept scop
desfăşurarea unui perma-
nent război psihologic pe
termen lung împotriva
României. ,,De aceea orice
efort românesc de a asigura
maghiarilor condiţii de aco-
modare a fost negat, inter-
pretat ca aranjament de
vitrină, fără nici un fel de
substanţă, sau reînterpretat
ca fiind făcut numai sub pre-
siunea organizaţiilor loiale
Budapestei”.

Nu sunt vorbe arun-
cate în vânt. Sunt pagini
scrise pe bază de docu-
mente. Iar acestea
dovedesc că şi atunci când
eram ,,fraţi”, ori, mai bine
zis, ,,prieteni”, uniţi sub stin-
darul roşu, cu seceră şi 
ciocan, al Moscoviei, politi-
cienii de la Budapesta au
promovat aceeaşi politică
antiromânească dintot-
deauna: ,,Idealul comun
(evident, al ungurilor, n.n.)
nu poate fi realizat decât
printr-o propagandă bine

direcţionată (…). Ele-
mentele noastre de în-
credere trebuie să se
infiltreze în Partidul Comu-
nist Român pe orice cale
posibilă, unde vor trebui să
acţioneze intens şi în
manieră disciplinată pentru
a câştiga încredere şi a
obţine funcţii importante,
mai ales în administraţia de
stat”.

Atunci nu au reuşit
prea mare lucru, fiindcă ,,el-
ementele de încredere”,
ţinute sub strictă supraveg-
here, nu şi-au putut duce
misiunea la bun sfârşit. Pe
de altă parte, ungurii,
comunişti înăscuţi, copii de
suflet ai Moscovei, erau
lacheii credincioşi ai regimu-
lui totalitar.

Ce nu au reuşit însă
ei atunci, au reuşit urmaşii
lor, acum, cu vârf şi îndesat,
cum se spune! Româ-
nia contemporană este
guvernată de coaliţia ude-
meristo-pedelistă, iar multe
din posturile cheie ale stat-
ului, unele de importanţă
strategică, de securitate
naţională, sunt deţinute de
cei care ne consideră ,,in-
vadatori, fără nici o rădăcină
aici”, ori ,,cea mai ticăloasă
naţiune de pe suprafaţa
pământului”. Nu contează,
totul este muşamalizat, totul
ieste iertat, numai şi numai
să nu se piardă craca cea
mai de sus – puterea,
aducătoare de multe şi mari
foloase, jupuite de pe
spinarea ,,prostitului popor”!

Oare până când?

●

Unde ne distrăm în Europa?Unde ne distrăm în Europa?

Corneliu Vlad

CCa să nu rămână,
ca Goe, repetentă și anul
acesta în clasamentele eu-
ropene, România a prins în
ultimele zile ale lui decem-
brie 2011 un loc fruntas, pe
bune, la ceva: Bucureștiul e
al doilea oraș cel mai  cool
din Europa. Asta e esența.
Altfel, sunt mai multe de
dezvoltat.

Începând cu ce
înseamnă cool. Pentru un
dicționar român-englez din
1965, doar rece, racoare și
tot ce mai poate ieți de aici.
Pentru „inițiați”, un fel estetic
de a privi și a trăi viața, de la
Aristotel și Shakespeare
până la Brecht, familia
Simpson și tinerii și
neliniștiții de pretutindeni.
Surâsul Mona Lisei și cel al
statuilor yoruba răspândesc
un cool aristocratic. Pe
înțelesul tuturor, cool e ca
atunci când intri într-un
magazin de haine și alegi

ce-ți place cel  mai mult: ar-
ticolul cu pricina e cool.
Scurt fiind, cuvântul a de-
venit și interjecție: Cool! Noi
românii am putea zice și al-
tfel, pe limba noastră: Ca
lumea! Marfă! Ce ne trebe!
(dar ca să socializăm  glob-
alizant cu toții, îi zicem, pe
continent și în lume, pe
englezește: Cool!).

Apoi: din punctul de
vedere al cui e făcut topul:
gulere albe, turiști, pension-
ari, cupluri tinere cu copil
mic etc.? Nici vorbă, e  din
pdv-ul tinerilor de toate
vârstele ce vor să se simtă
agreabil.

În sfârșit: care e
metodologia pentru în-
tocmirea listei, de ce s-a
ținut seama. De 11 variabile,
de tipul cât costă o halbă de
bere, care e proporția de
studenți în populația totală,
cât costă și cum merge
noaptea transportul în
comun, cum e cu cannabis-
ul la  purtător/consumator,
are de ce să-ți fie frică

noaptea pe stradă, prețul
chiriei unui apartament, sunt
locuri sic de distracție etc.

La un asemenea
clasament, în față stau cap-

italele est-europene,
bătrânele doamne Berlin,
Londra, Paris, Viena, mai de
la mijloc în jos, iar la urma

urmei mohorâtele metropole
nordice. Clasamentul, în-
tocmit de revista „Slate”,
ierarhizează 26 de capitale
europene. Moscova, Bel-

gradul, Kievul și Chisinaul n-
au reușit să treacă de
selecție (ori n-au fost luate
în seamă). Primele zece

clasate ar fi, în ordine, Lis-
abona, București, Praga,
Vilnius, Varsovia,Tallin,  Bu-
dapesta, Sofia, Madrid,
Berlin. Operatorii noștri de
turism, hotelierii, barmanii,
cameristele și domnișoarele
de companie ar trebui să
prindă curaj cu un aseme-
nea loc onorabil în ierarhie,
dar și noi toți ceilalți ar tre-
bui să ne bucurăm că viața
e frumoasă la București.
(Cui îi arde doar să se bu-
cure de viață și are cu ce).
Dar cât de ușoară sau de
grea e viața aborigenilor din
orașele europene, asta e
altceva, din alt film, în alte
clasamente.

Oricum, prietenul
meu, cărturarul român din
Bremen, n-a mai fost iarna
aceasta să gândească și să
se relaxeze la Bangkok. A
preferat Bucureștiul și chiar
și-a prelungit aici sejurul.

Atenție: a luat de-
cizia înainte de a fi apărut
clasamentul de mai sus.

●



Ghimpele Națiunii

Demnitate, mândrie sau simplu orgoliu?Demnitate, mândrie sau simplu orgoliu?

Cezar 
A. Mihalache

DDa, Raed Arafat
este un român adevărat!
Înainte chiar de a fi doar „un
bun român”, este unul
„adevărat”. Este de al nos-
tru, din popor! S-a
românizat şi, aşa cum îi stă
bine românului, s-a dat pe
brazdă, repliindu-se, după
fascinantul exerciţiu de
Demnitate care a scos o
ţară întreagă în stradă (şi
care, prin amploarea
căpătată, pare a-l fi speriat
pe Raed Arafat mai rău
decât pe autorităţile
miliţieneşti şi puterea
verzui-portocalie) în turnul
de fildeş al detaşării.

Fără a-l critica pen-
tru deciziile luate, nu poţi să
nu remarci trista realitate că
Raed Arafat, speranţa de
ieri a noastră, a tuturor
acelora din ţara sa de
adopţie, a renunţat la fasci-
nantul şi neipocritul exerciţiu
de demnitate pe care 
îl oferise, voit ori nu, din or-
goliu sau chiar încredinţare,

pentru liniştea şi confor-
tul propriei stări.

Desigur, rămâne în-
trebarea: cum a reuşit Tra-
ian Băsescu să-l convingă
să se întoarcă la minister? 

Prin șantaj ordinar,
mârlănesc şi marinăresc, ori
prin specularea unor
slăbiciuni specifice naturii
umane? Specifice omului
obişnuit cu un anumit con-
fort, o anumită perspectivă,
o anumită stabilitate şi
siguranţă. O întrebare care,
e drept, îşi are sensul doar
din perspectiva „cazului
Băsescu”, din momentul în-
toarcerii la minister dosarul
speranţei Arafat închizându-
şi tăcut filele.

Şi poate că dureros
nu este atât faptul că doc-
torul Arafat s-a întors în min-
ister. În locul din care a fost
alungat de mitocăniile lui
Traian Băsescu dar şi de
lipsa de reacţie, egoismul
sau poate chiar aranja-
mentele celor din jur care îi
voiau „jucăria”. Structura
Smurd. Căci, să te întorci
printre aceia care au lăsat
capul în pământ ori, mai
rău, profitând de răul gen-

erat de răul suprem, au par-
ticipat la amplificarea urii
prezidenţiale, este o decizie
grea. Dar una de înţeles
căci poate merită să faci
acest pas fie şi doar pentru
a elimina toate acele surse
de ipocrizie, destabilizare şi
ranchiună scoase la lumină
de aparenta schimbare de
conjunctură şi fotolii. Pentru
că acum dr. Arafat chiar ştie
cine îi este prieten, în cine
poate avea încredere, pe
cine se poate baza. Iar din
această perspectivă reîn-
toarcerea pe funcţie a
medicului este o decizie
justificată.

Dar a purta discuţia
reîntoarcerii chiar cu acela
care te-a scuipat în faţă,
care a înnoroiat realizările
tale de o viaţă este chiar de
neînţeles. Da, Raed Arafat
ar fi putut să-şi „negocieze”
întoarcerea în minister cu
oricine altcineva. Şi nu şi-ar
fi pierdut din charisma re-
voltei pe care a produs-o. 

Dar să discuţi chiar
cu tartorele răului este ca şi
cum i-ai recunoaște aces-
tuia criticile, ba, i-ai mai şi
pus la picioare armele tale.

Acelui personaj care
a continuat să întindă cap-
cane, pregătindu-şi carnea
de tun pentru următoarea
mişcare. Căci preşedintele
a tăcut, refuzând orice fel de
comunicare. În schimb,
Raed Arafat a ieşit şi a am-
intit singur despre discuţiile
sale cu Taian Băsescu, pur-
tate chiar în acele zile în
care o ţară întreagă îl
aştepta să-şi ia rolul de lider
al pieţii şi să ducă
demostraţia de Demnitate
până la capăt. Sau poate că
Arafat nu a greşit, ci ne-a
transmis clar de care parte
a baricadei se află, nefiind
nici om politic, nici un lider
gata să-şi asume bunele şi
relele unui exerciţiu naţional
de demnitate.

Ce ne-a rămas
nouă? Poate bucuria unei
explozii de o clipă care, aşa
cum pare a ne fi blestemat
destinul, nu a atins nici
măcar o zecime din energia
Pieţii Universităţii de
altădată, dovedind încă o
dată că suntem doar nişte
epigoni.

Şi, chiar dacă sună
dureros, poate că nu a fost

vorba de un exerciţiu de
Demnitate. Ci de unul al
mândriei unui om atins în
realizările sale. Poate am
înţeles noi greşit demisia lui
Raed Arafat şi am interpre-
tat-o ca un exerciţiu al
demnităţii noastre din sim-
plul motiv că de prea multă
vreme aşteptăm să-şi
asume cineva acest rol.
Poate că aşteptările noastre
au fost atât de mari încât ele
sunt cele care au pervetit
gestul doctorului Arafat în
ceva ce el nu şi-a propus
nici o clipă. Dar chiar şi aşa,
Raed Arafat ar fi trebuit să-şi
asume rolul pe care i-l
dădea o ţară întreagă. Şi ar
fi trebuit să şi-l asume, nu
să se ascundă. Nu era
nevoie decât să menţină vie
scânteia până ce s-ar 
fi cristalizat conştiinţa
românească. Doar atât ar fi
trebuit să facă. Şi atât de
puţin ar fi trebuit să mai
aştepte pentru a-i salva pe
români şi, poate, pentru a
se salva şi pe sine dintr-o

mare dilemă.

●

Lecturile prim-ministruluiLecturile prim-ministrului

Traian Vasilcău

(interviul Lui cu Baba
cumpărată)

- Bună ziua, dle Prim-ministru!
- Hellău, Baba!
- Pe la Dvs a fost Moș
Crăciun?
- Nu prea…
- Atunci, privește-mă în toată
splendoarea ce sînt. Un Moș
Crăciun în fustă ai mai întîlnit?
- Pericol, Baba!
- Nici un pericol de nicăieri. M-
ați chemat—am venit. Da de
ce nu-ți scoți mîinile din
buzunare, maică?
- No passaran, totul e OK,
Baba. Mă tem numai să nu-mi
înghețe sentimentele
naționale, ce nu le mai am.
- Nu le mai aveți? Și cu Clara,
prietena Dvs, achiziționată  în
sauna de la Ciocana, căreia ia-
ți cumpărat și apartament pe
bd. Ștefan cel Mare, ce faceți?
- I-o dau cu împrumut lu
LULEAncă, mare iubitor de
tandrețuri liberal-democrate.
Dar chiar pentru atîta treabă de
nimic ați venit tocmai  de la
Orhei? Apropos, cum a fost
drumul?
- Fără Lexus-ul dumitale de 40
de mii de euro,-greu.

Da iaca am venit
călare pe două mături și ți le
dăruiesc, maică.  Cu una, zic
precum m-ai învățat, să-i
mături pe Lupu, pe Lacomniuc
și pe ceilalți din PD și să le iei
postul pentru președinție, iar
cu alta să-i aduni lîngă tine pe
toți comuniștii de ieri, de azi și
de mîine, cu tot cu ziariștii și
artiștii lor de curte.
- Bine, maică?
- Da eu asta și fac din 2009,

sau satul DVS cu 200 de
alegători  nu prinde PRO TV,
PUBLIKA TV, JURNAL TV, TV
7  și Moldova 1?
- Prinde, Primule, prinde, altfel
cum aveam eu să aflu că ieri
Curtea Constituțională le-a
tăiat calea spre președinție
cumătrului dumitale, Talmaci și
vărului Nantoi? Că din doi
iepuroi de-ai matale tot trecea
unul…
- Da, maică, numai că eu nu
prea vroiam să treacă nici
unul…
- Știu, am întrebat aseară țolul
fermecat și el mi-o soptit că
poporul Țării Moldovei nu
acceptă pe nimeni  președinte,
decît pe  DVS.
- Ollrait!
- Nici o raită nicăieri, află că ți-
am adus o carte de psihologie
despre caracterul hidos al  lui
Lacomniuc și metodele de dis-
trugere a acestuia (a carac-
terului, maică) în două timpi și
trei mișcări.
- Offcoss! Numai că fără 2
Timpi, dacă se poate, că mi-i
de-ajuns unul cît mă rade, de
cînd i-am zis “Gudbai” lui
Sandu Tănase. Da cartea de
psihologie o iau și-o voi da lui
Botmalai și Cimbrunciuc  s-o
citească, pe fundalul muzicii
strident-deșănțate  scrise de
deputatul meu Ciobanu, numai
bună de imn al satului DVS. Vi-
l dăruiesc…în direct la toate
televiziunile mele răspublice.
- Mulțumesc, maică, dar chiar
nu vreți să scoateți olecuțică
mîinile din buzunare? Măcar
cît  o să v-arate la televizor,
alături de mine…Din punct de
vedere psihologic, nu sînteți
corect…
- Știu asta, și nu numai din
punct de vedere psihologic…

nu sînt de 43 de ani  corect. Da
eu vă propun în schimb Op-
erele Alese ale bloggerilor mei
preferați: Viorel
Posmotrel(Mardare) și Vlada
Ciobanu.

Pentru unul din ei am
pus cuvînt  la “
FărăSlipMagazin” sa-i dea titlul
onorific „Blogger al anului” și
tot eu am intervenit pe la

Mișcarea Națională „ProMafia
Mea” să-l ia în serviciu la Jur-
nal. Ministrul Adevărului îi
spune. Voo Pațani, Baba! Citiți-
le numai titlurile și spuneți-mi
dacă n-am  cumva dreptate…
- Aoleu, maică, Doamne
Ferește,  d-apoi aici e
pornobloggeală, nu alta, iar
după dînșii văd că plînge
Agenția pentru protecția
moralității, dacă mai este…
- Știți, noi n-am păstrat toată
moștenirea comunistă de tristă
faimă, așa că  dacă n-avem pic
de moralitate în țară, la ce bun
să mai ținem  tocmai 3
specialiști într-o Agenție? Am
luat și-am lichidat-o, iar
aceasta, în temeni supermod-
erni, se numește: „optimizarea
cheltuielilor bugetate”.
- Dacă zici tu, Primule.
- Mulțumesc pentru susținere.
Apropos, acum mergem în
camera unde au loc ședințele
de Guvern. Acolo Honța de la
ProTV o să vă-ntrebe pe cine
vedeți DVS cap de țară, am să

vă rog să repetați așa cum ne-
am înțeles…ieri la telefon.
(Baba și Prim-ministrul cu
mîinile-n buzunare merg
țanțoși  într-acolo, înconjurați
din cele 4 puncte cardinale de
100 de telejurnaliste și tot
atîtea camere de luat vederi.
Honța e la datorie, Baba trage
filat în piept și răspunde).
- Apoi, drag popor, sînt foarte
bune condițiile de lucru pe care
le-a creat dl Filat pentru
miniștri. Da dacă o să-l ridicăm
cu 5 centimetri mai sus, la ran-
gul de președinte, atunci el ne
promite că toți vom trăi așa, ca
miniștrii Țării Moldovei. Așa că
dl Filat merită să urce mai sus,
așa  că-l rugăm să accepte să
fie conducătorul nostru,
președintele nostru în veci.
Amin!
(Toate ziaristele, mai ales
Honța, aplaudă nestingherit
din pleoape și gene. Sîinii lor,
vai, cît ai zice doar: „Primul”,
evadează din lipsa  crasă de
sutien și aplaudă fără-ncetare.
Ai Babei, nu se știe de ce, încă
nu. Prim-ministrul nu insistă,
dar e  Luleancă de fericit).
- Foarte bine, maică, c-ai
repetat de trei ori chestia cu
președintele. Lupu și  Lacom-
niuc cred că o să crape
diseară de ciudă cînd o să ne
vadă-mpreună. Ce zici?
- Eu zic că da, am zis așa cum
ne-am înțeles și  atunci, vara,
pe țol. Da să știi că țolul nu l-
am terminat.
- Apropos, cum e corect:
„covor” sau „țol”? Că eu asta n-
am învățat la școala de
securiști din Golițîno.
- Țol, maică.
- Atunci dacă-i țol, te rog, con-
tra plată, desigur, cum ne-am
înțeles perfect și pînă acum, să

termini țolul cît mai repede,
pînă-n februarie, martie, cel
tîrziu. Că atunci voi fi ales
președinte. Vezi covorul de pe
perete  cu imaginea lui Ștefan
cel Mare și  cifra „500” pe el?
Eu pe țolul cu imaginea mea
vreau să fie scris: „Filat cel
Mare și Veșnic la puterea a 43-
a”!! Este?
- Bine, ne-am înțeles.
- Apropos, cînd vine iarna, nu
știi, maică?
- Știu eu? Cînd vrea Dum-
nezeu…
- Asta știu și eu, da cînd vine
iarna,- te întreb..
- Cu încălzirea asta globală nu
mai înțelegi nici în cer, nici pe
pămînt ce se întîmplă.
- A-a-a, știi mata și de asta?
- Păi da, de-ar fi numai
dragoste și pace, și înțelegere
între voi, liberal-democrații și
comuniștii, și  credință cît mai
multă  în Dumnezeu.
- Asta știu, maică, da fără țol
am certitudinea că nu mai
ajung eu în curînd președinte.
(E momentul ca toate ziaristele
să elibereze încăperea, iar
Primul cu Baba lui să bea un
ceai, să mănînce în voie cîte-o
felie de…harbuz și să sem-
neze actul de dare-primire
a…țolului!)

P.S. Mă telefonează
un președinte nesupărat de
partid și mă întreabă dacă e
adevărat că m-am împăcat cu
Primul. Glavnîi* i se mai zice.
Nu știu de ce pe loc am și
izbucnit în…rîs. A izbucnit în
rîs și președintele. Rîdeam
nevinovat, rîdeam cu lacrimi…
De-o babă și-un filat zburînd
pe-un țol!)

*-principalul (rus.)              


