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„Adevărate sunt sentimentele.

Ficţiuni sunt împrejurările”

- Marin Preda
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Sorin Opresiune – Sorin Opresiune – 

un râmar printre chioşcariun râmar printre chioşcari

Cezar

A. Mihalache

ÎÎn loc să fie un pri-
mar european, măcar pe
măsura cheltuielilor de lux
vienez pe care le face din
bugetul sărăciei noastre
bucureştene, precum Arena
Naţională, care ar fi ieşit mai
ieftină şi dacă o făcea
supendată, şi dacă o
căptuşea pe de-a întregul 
cu prelate de „protecţie”,
Sorin Oprescu începe să
semene mai mult opresiune
decât concordie în urbea lui
nemedicală. Că asta a
copiat şi el, fără drepturi de
autor pe infatuare şi orgolii,
de la predecesori săi. 

De la Traian
Băsescu a luat felul în care
trebuie să dea la oase
scheletului de subzistenţă
umblătoare a chioşcarului de
mahala, iar de la Adreian
Videanu modul în care se
fac investiţiile ce se întreţin
prin reinvestiţii periodice. Să
aibă în ce să arunce, motivat
şi cu legea în mână, banii
bucureştenilor.

Acum a venit rândul
chioşcarilor. Desigur, Sorin
Oprescu nu este mârlan 
ca predecesorul său
constănţean. Că e ditamai
doctorul-manager şi, chiar
dacă înjură prin primărie mai
birjăreşte decât birjarul de
pe cheiul portului, nu s-a dus
să le dea un cap în gură bu-
ticarilor. Dar îi rade, noaptea
pe întuneric…

De fapt, chioşcarilor
le-a venit sorocul mai de de-
mult, dar nu a putut intra în
ei cu una cu doua. Chiar
dacă avea sarcină directă de
la sindicatele din găurile
comerciale ale metroului.
Deranjate că se fac afaceri
„afară”, la scara metroului, şi
nu sub pământ, în zona lor
de „taxare”. Că nu-şi
cumpăra omul merdeneaua
de jos, din spaţiul
supraîncăprcat microbio-
logic, şi îl lua de la suprafaţă.

Aşa că, s-a pus pe
curăţat şi „urbanizat” zonele
limitrofe gurilor de metrou.
Să se mute chioşcarii, cu tot
cu taxele de protecţie şi
supravieţuire, jos, în beciul
altor grupări „comerciale”. Iar
primăvara prelectorală 
a căzut la ţanc, aducând cu
sine şi justificarea
„cetăţenească” pentru de-

clansarea salubrizării „out-
door”. Mărţişorul, fragilul
simbol al primăverii, a de-
venit funia din casa butica-
rilor, Sorin Oprescu
permiţând invadarea zonelor
pietonale cu tarabe pline de
mărţişoare şi kitsch-ri com-
erciale tocmai pentru a-şi
crea spaţiul de acţiune
motivată. 

Nu a suflat nimic
vreme de săptămâni întregi,
lăsând trotuarele pradă in-
vaziei cu toate mizeriile de şi
de pe tarabe, pentru a su-
foca urbea centrală sub
bazarul de kitsch grotesc.

În loc să oprească
dară din faşă invadarea
zonei Unirii (colţ cu Patri-
arhia, de exemplu) cu țoalele
și acareturile de mahala, a
permis explozia urâtului
urban, pentru a crea motivul
acţiunii de „deratizare şi
reestetizare”. Iar faptul că
odată cu mizeria trotuarului
ridicat la rang de tarabă au
fost desfiinţate şi chioşcurile
de presă nu este deloc o în-
tâmplare.

Vin alegerile iar ca-
pitala trebuie să dea bine la

ale(r)gătorul urban. Nu, nu
trebuie să dispară urâţenia
oraşului, urâţenia bannerelor
şi a afişelor agăţate şi lipite
te miri unde, ci oglinzile care
reflectă această urâţenie.
Tarabele şi chioşcurile. 

Şi cum urâţenia e
reflectată şi de ziare, în vizor
au căzut şi chioşcurile de
presă.

Pentru început, cele
din Unirii. Un punct atât de
aproape de Piaţa
Universităţii, locul unde ne-
am câştigat demnitatea şi
dreptul la liberă exprimare,
încât concidenţele nu mai
par coincidenţe. 

Acolo, la câteva sute
de metri depărtare de locul
eliberării din ’89, Sorin
Oprescu a suspendat prin
dreptul lui de primar ales un
drept câştigat de noi, de-
molând chioşcurile de ziare

ca într-un model bolşevic în-
târziat în istorie. Fără să-i în-
trebe şi pe „dragii lui
bucureşteni”…

Desigur, ne va spune
că a înfrumuseţat zona…

De fapt, este o
curăţenie ce se muleză pro-
cesului de îndepărtare a ger-
menilor libertăţilor de prin
toate segmentele societăţii.
De readucere a românilor în
ţarcul supuşeniei (de unde
nici nu au plecat oricum,
chiar dacă porţile au fost de-
schise vreme de 22 de ani).

Astfel, după ce presa
a fost strivită financiar,

spoliată prin taxe şi impozite,
umilită de aplicarea fără
măsură a unor taxe la taxele
şi drepturile de autor,
jecmănită de un TVA aplicat
jurnaliştilor de parcă ar fi fost
cel puţin nişte concerne
multinaţionale umblătoare,
după lichidarea reţelelor
tradiţionale de difuzare şi
transformarea chioşcurile de
ziare din sistemele privati-
zate dubios în livratoare de
sucuri, ţigări şi, ici-colo, re-
viste „glossy”, presei i se mai
dă o lovitură.

A început cu zona
Unirii, „accidental” o dată cu
îndepărtarea buticurilor de
trotuar, dar tocmai asta ar
trebui să ne dea de gândit.
Dacă Sorin Oprescu a avut
tupeul să facă acest lucru în
centrul capitalei, este clar de
ceea ce va fi în stare pentru
a-şi apăra teritoriul politic. Al
lui, dar şi pe cele trasate de
unele partide.

În acest fel, presei pe
hârtie i se pune, nu un pumn
în gură, ci de-a dreptul la-
ţul de gât, iar presei ele-
ctronice şi audio-vizuale i 
se pregăteşte cămaşa de
forţă a delictului de opinie
cusută cu spor în parlament
prin tivurile unor organisme
de limitare.

●
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Vasile

I. Zărnescu

UUmilirea, insultarea şi
denigrarea Armatei României
– active şi în rezervă – comisă
în ultimii doi ani de către gu-
vernul trădător Boc-Bela și
privit în plan general, de
regimul Băsescu prin
denunţarea pretinselor „pensii
nesimţite“ şi invocarea
demagogică a necesităţii re-

ducerii lor este doar finalul
acţiunii, care, sperăm, va
marca şi finalul regimului
Băsescu.

Este adevărat,
denunţarea pretinselor „pensii
nesimţite“ a provocat protestul
întemeiat al rezerviştilor, dar
nu destul de viguros, fiindcă
regimul Băsescu a căzut „în pi-
cioare“, ca pisica, deşi trebuia
să cadă definitiv. Dar procesul
recalculării şi revizuirii pensiilor
rezerviştilor, prin care, iniţial,
se urmărise reducerea bugetu-
lui afectat lor, a avut,
dimpotrivă,  efectul contrar,
căci a dus la creşterea efortu-
lui bugetar, deoarece potentaţii
s-au văzut siliţi – pentru a nu 
fi răsturnaţi de la Putere de
furia rezerviştilor, combinată
cu a celorlalţi năpăstuiţi de
cleptocrația postdecembristă –
să mărească pensiile respec-
tive, în marea lor majoritate:
adică pentru marea masă a
subofiţerilor şi ofiţerilor inferiori
şi, pe ici-pe-acolo, chiar a unor
ofiţeri superiori.

Prin aceasta se repeta
reţeta introdusă de guvernul
P.S.D., reluată de către toate
cele ulterioare, de acordare
pentru populația săracă a
compensaţiilor la energia
termică suportate de „bugetul
consolidat ala statului“ – adică
de noi toţi –, pentru a tempo-
riza, a amîna cît mai mult posi-
bil revolta poporului cauzată
de sărăcirea sa deliberată de
către guvernele postdecem-
briste. În mod similar, mărirea
majorităţii pensiilor rezerviştilor
a avut rolul de a-i mitui spre a
nu se revolta. Rezerviştii mituiţi
astfel ignoră, însă, cel puţin
faptul că, nemaifiind rezervişti,
ci pensionari „civili“, depind ex-
clusiv de punctul de pensie,
care, în mod ineluctabil, se va
micşora continuu, căci guver-
nul nu va mai avea bani

suficienţi pentru acoperirea
pensiilor.

Apoi, în perspectivă
apropiată, alinierea la stan-
dardele N.A.T.O. implică şi
mărirea soldelor militarilor ac-
tivi la nivelul celor din N.A.T.O.
şi, conform legilor de pînă
acum doi ani – dar abrogate
prin Legea sistemului unitar 
de pensii –, ar fi trebuit să se
mărească şi pensiile
rezerviştilor în proporţia
stabilită de lege. Dar, cum pen-
sia foştilor rezervişti a devenit
pensie civilă, rezerviştii fiind
doar „asistaţi social“, pensia lor
va scădea continuu. Chiar
dacă prin cine ştie de sub-
terfugiu efemer li se va mări
pensia cu o valoare nominală
oarecare, ea va fi mereu sub
cea avută anterior „revizuirii“,
deoarece deprecierea leului –
iar zilele acestea leul a ajuns
la cea mai mare depreciere –
şi creşterea permanentă a
preţurilor vor eroda continuu
puterea de cumpărare a mon-
edei naţionale, iar pensionarii
vor ajunge, efectiv şi tot mai
mulţi, muritori de foame.

Aşa cum am relevat,
cu ani în urmă, vom avea
soarta Argentinei. De fapt, sun-
tem, deja, în situaţia de crah,
dar deznodămîntul a fost, la fel
ca în cazul compensaţiilor la
căldura din apartamente pen-
tru păturile sărace, amînat prin
înrobirea ţării pe mai multe
generaţii cu „ajutorul“ împru-
muturilor făcute la F.M.I. Să ne
amintim că Argentina a intrat în
colaps fiindcă F.M.I. a refuzat
să-i acorde un împrumut 
de vreo 50 de milioane de
dolari – ceea ce era un
mezelic pentru F.M.I., dar era
imperios necesar pentru gu-
vernul Argentinei tocmai pen-
tru plata pensiilor şi salariilor.
În cazul României, F.M.I. a
găsit că-i mai util pentru el să
îndatoreze la maximum Româ-
nia pentru a-i percepe
dobînzile aferente! Iar Româ-
nia, prin trădarea guvernului
Băsescu-Boc-Bela, plăteşte
din greu numai dobînzi. Dato-
ria efectivă acumulată rămîne
„în stoc“, pentru a genera, con-
tinuu, dobînzi.

Acţiunea de umilire şi
denigrare a Armatei – active şi
în rezervă – prin scandalul
„pensiilor nesimţite“ a fost,
însă, precedată, de un scandal
similar atît ca eveniment de
presă, cît şi prin ponderea sa
morală: umilirea generalilor
care au înfiinţat Asociaţia
Naţională a Militarilor din
România (A.N.M.R.).

●
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Ofensă gravă la adresa României şi a românilor: Ofensă gravă la adresa României şi a românilor: 
„În anul 1920 aţi obţinut un dictat nedrept (şi) Transilvania”!!!„În anul 1920 aţi obţinut un dictat nedrept (şi) Transilvania”!!!

Claudiu 

Aiudeanu

AAfirmaţia apare în
volumul „Vrem o patrie
secuiască” scris de Kadar
Gyula, istoric, cetăţean
român, din localitatea Sf.
Gheorghe, judeţul Covasna,
ţara România – stat membru
Uniunea Europeană şi se
referă, în opinia sa, la ne-
dreptatea pe care Tratatul 
de la Trianon ar fi făcut-o Un-
gariei prin acordarea Transil-
vaniei României (preluare
din cotidianul Haromszek
(„Trei scaune”), nr.
6.457/03.12.2011). 

Indignarea că un is-
toric din zilele noastre poate
să mai susţină o asemenea
aberaţie – proprie doctrinei
hungarismului, care le-a adus
ungurilor numai pierderi de-a
lungul istoriei – prin care să
aducă şi o  ofensă la adresa
românilor, mi-a stârnit curioz-
itatea de a cunoaşte ce alte
teorii inepte similare, privind
istoria românilor, a mai em-
anat acesta. Răspunsul ni-l
oferă tot cotidianul „Harom-
szek”, unde am aflat că dom-
nia sa este şi colaborator şi
unde ne este prezentat ca un
adept al autonomiei teritoriale
a aşa-zisului ţinut secuiesc.

Prin urmare, în nr.
6.455/30.11.2011, apare sub
semnătura sa articolul „Putem
sărbători la 1 decembrie?” în
care emite, la fel,  „judecăţi de
valoare” de aceeaşi sorginte,
cum ar fi: 1 Decembrie
reprezintă o zi de doliu pentru
maghiarii din Transilvania;
populaţia secuiască trăieşte
sub dominaţie străină; pentru
desemnarea zilei de 1 De-
cembrie ca Zi Naţională sunt
vinovaţi naţionaliştii români
intoleranţi; de 93 de ani
românii domină teritoriul Un-
gariei de Est (adică Transilva-
nia). Încrezător în gândirea sa
„istorică profundă” şi tributar
„bunei tradiţii” a predeceso-
rilor săi, care au făcut din fal-
sificarea realităţilor şi istoriei
Transilvaniei ţelul vieţii lor,
domnia sa vrea să rescrie is-
toria românilor. Îndeosebi a
unor momente importante ale
acesteia, pe lângă cel referi-
tor la 1 Decembrie 1918, ca
de exemplu, Revoluţia
condusă de Horia, Cloşca şi
Crişan şi Revoluţia de la
1848. 

Astfel, într-o
conferinţă prilejuită de
prezentarea volumului său
„Vrem o patrie secuiască”,
ţinută în ziua de 13.01.2012,
la Miercurea Ciuc, judeţul
Harghita, ţara România,
strălucitorul istoric secui
Kadar Gyula, cetăţean
român, spunea, între altele,
că Horia şi Cloşca au coordo-
nat uciderea maghiarilor, iar
în Revoluţia de la 1848 nu
maghiarii i-au ucis pe români,
ci tocmai invers! (potrivit

„Csiki Hirlap”, numărul
9/16.01.2012). Dar reputatul
istoric secui susţine aseme-
nea invenţii şi sub auspicii,
considerate, mai elevate, cum
ar fi „Academia de pe
pământul secuiesc”. Aşa de
pildă, în cadrul unei conferinţe
în organizarea acesteia, la
Muzeul secuiesc, din locali-
tatea Sf. Gheoghe, judeţul
Covasna, ţara România, el s-
a arătat indignat şi revoltat de
faptul că în localitatea
Malnaş-Băi, din judeţul Cov-
asna, ţara România, o
biserică ortodoxă îi are pictaţi
pe un perete pe Horea şi
Cloşca, iar această biserică
se află în vecinătatea unui
monument maghiar. El a cali-
ficat drept inacceptabil acest
lucru (conform „Haromszek”,
n r . 6 . 4 9 3 / 1 9 . 0 1 . 2 0 1 2 ) ,
dovedindu-ne prin aceasta,
dacă mai era nevoie, cu pre-
cizie, că personalitatea sa
este dominată de tarele ex-
clusivismului şi intoleranţei et-
nice!

Plecând de la
adevărul potrivit căruia „omul
cât trăieşte învaţă”, îi oferim
domnului istoric secui,
cetăţean român, din locali-
tatea Sf.Gheorghe, judeţul
Covasna, ţara România, în-
trucât am constatat existenţa
unor lacune de dimensiuni
galactice în modul domniei
sale de a interpreta unele mo-
mente din Istoria Românilor,
câteva succinte adevăruri is-
torice care să completeze
vidul „necunoaşterii sale”.

Excluzând posibili-
tatea ca termenul politico-
diplomatic „tratat de pace” să
se traducă din limba
maghiară, în limba română,
prin „dictat”, nu înţelegem
cum un istoric cu pretenţii
poate face o asemenea „con-
fuzie”. Cum poate să afirme
„…aţi obţinut un dictat ne-
drept…”? Păi, există şi dictate
drepte? Bineînţeles că nu.
Sau poate că, în opinia sa,
Diktatul de la Viena a fost  un
„dictat drept”  prin care, în au-
gust 1940, Germania nazistă
şi Italia fascistă, cu
ameninţarea armelor, au răpit
şi au făcut cadou Transilvania
de nord-vest, surorii lor
sărace Ungaria horthysto-
fascistă! Da, acesta a fost
într-adevăr un dictat!  Tratatul
de pace de la Trianon, dintre
România şi Ungaria, face
parte din Sistemul de pace de
la Versailles (cum mai este
denumită Conferinţa de Pace
de la  Paris, 1919-1920) care
a consfinţit încheierea Primu-
lui Război Mondial. Acest
tratat de pace – şi nu dictat,
Parlamentul Ungariei l-a ratifi-
cat în august 1920. Trebuie
reţinut că deşi l-au ratificat,
ungurii au jurat tot atunci, în
parlamentul lor, să nu
recunoască niciodată unirea
Transilvaniei cu România! 

De la acest moment,
al istoriei contemporane, este

declanşată, de Ungaria,
uriaşa propagandă şi activi-
tate  revizionistă, extremistă,
şovină şi revanşardă
antiromânească, neîncetată
nici în prezent, de revendi-
care a Transilvaniei prin
obţinerea anulării prevederilor
Tratatului de la Trianon ce
legiferau unirea Transilvaniei
cu România,  care în  formele
sale diverse de exprimare şi
manifestare a fost şi este
sprijinită total de extremiştii
şovini şi separatişti din rândul
etnicilor minoritari maghiari şi
secui din România. De
asemenea, trebuie ştiut că
dintre ţările perdante în
Primul Război Mondial, numai
Ungaria şi bineînţeles etnicii
minoritari maghiari împrăştiaţi
în lumea largă, inclusiv cei din
România, contestă – la
asemenea dimensiuni ce pun
în pericol stabilitatea politică
din această zonă a Europei –
tratatul semnat. S-a auzit ca
Germania, germanii, să con-
teste tratatul cu Franţa şi să
reclame că  Alsacia şi Lorena
le-au fost luate printr-un dic-
tat? Sau Turcia să considere
tratatele încheiate cu statele
care s-au desprins din Im-
periul Otoman ca fiind dic-
tate?  Sau Austria să conteste
tratatele cu statele care s-au
desprins din fostul ei imperiu
pe motiv că i s-ar fi impus
vreun dictat? Nicidecum. 

Să nu mai vorbim de
faptul că şi după sfârşitul celui
De-al Doilea Război Mondial,
prin Tratatul de Pace de la
Paris (1947), României i s-a
reconfirmat, în  baza dreptu-
lui istoric, apartenenţa Tran-
silvaniei. Deci „tratate de
pace” nu „dictate”! Istoricul
secui, cetăţean român, din lo-
calitatea Sf.Gheorghe, judeţul
Covasna, ţara România,
încalcă deliberat şi etica şi
legea fundamentală a ştiinţei
istorice, respectiv „să respecţi
adevărul şi numai adevărul”,
falsificând acest adevăr legat
de chiar Marea Unire a Tran-
silvaniei cu România. Acest
fapt explică şi toate
elucrubaţiile sale cu conţinut
antiromânesc, şovin,
revanşard, exclusivist şi ofen-
sator enunţate, de genul:
populaţia secuiască trăieşte
sub dominaţie străină; de 93
de ani românii domină terito-
riul Ungariei de Est; 1 De-
cembrie reprezintă o zi de
doliu pentru maghiarii din
Transilvania; pentru de-
semnarea zilei de 1 Decem-
brie ca Zi Naţională sunt
vinovaţi naţionaliştii români
intoleranţi; Horea şi Cloşca au
coordonat uciderea maghiar-
ilor; în Revoluţia de la 1848
nu maghiarii i-au ucis pe
români, ci tocmai invers.

Inepţiile respective se
situează pe linia aceloraşi re-
buturi  ale istoriografiei un-
gare ce degajă mirosul urât 
al revizionismului visceral
maghiar şi care contestă car-

acterul românesc al Transil-
vaniei şi apartenenţa de drept
a acestui străvechi pământ
românesc la România. Toate
acestea sunt subordonate
himerei Ungariei Mari şi nu au
absolut nimic în comun cu
adevărul istoric. Poţi să nu fii
de acord – ca minoritar etnic
într-un stat naţional şi unitar –
cu faptul că Ziua Naţională a
României este statuată într-o
anume zi, la fel cum poţi să
nu fii de acord să sărbătoreşti
această Zi, dar nu ai nici un
drept, moral şi legal, să
batjocoreşti Ziua Naţională a
României, să ofensezi şi să
insulţi această Zi sfântă pen-
tru românii din România şi de
pretutindeni! Într-o Europă
unită şi civilizată „cei şapte
ani de acasă”, în ceea ce
priveşte respectul faţă de un
stat, îl reprezintă, în primul
rând, respectul faţă de sim-
bolurile naţionale ale statului
respectiv, lucru cu atât mai
valabil pentru cetăţenii acelui
stat, inclusiv pentru etnicii săi
minoritari. 

A încerca să-l
convingem de aceasta pe
„onorabilul” istoric secui,
cetăţean român, din locali-
tatea Sf.Gheorghe, judeţul
Covasna, ţara România, ar fi
pierdere de timp. Pe el si pe
cei din tagma sa nu-i intere-
seaza adevărul istoric, nici
măcar  argumentele ce ţin 
de logica istoriei, să nu mai
vorbim de cele care aparţin
bunului simţ, pe ei 
îi interesează doar „adevărul”
fabricat de ei care să le 
sprijine toate pretenţiile
segregaţioniste, autonomist-
teritoriale pe criterii etnice
promovate în numele doc-
trinei hungarismului. În nu-
mele acestei doctrine
expansioniste şi retrograde
pentru Europa de azi şi al
jurământului făcut în 1920, de
a nu recunoaşte niciodată
(„nem, nem, soha!”) unirea
Transilvaniei cu România,
transmis, cu fanatism şi limbă
de moarte, din generaţie în
generaţie, în baza căruia
aceste generaţii au fost cres-
cute, educate şi îndoctrinate
în spirit antiromânesc, exclu-
sivist şi şovinist, istoricul
secui, cetăţean român, din lo-
calitatea Sf.Gheorghe, judeţul
Covasna, ţara România, îşi
permite obrăznicia  să con-
teste, azi, în România, tratatul
de pace care a consfiinţit, în
faţa lumii întregi, unirea Tran-
silvaniei cu România, să
aducă o ofensă gravă unuia
dintre marile simboluri
naţionale ale ţării noastre –
Ziua Naţională, să falsifice is-
toria şi caracterul românesc al
Transilvaniei, pe care o
consideră Ungaria de Est,
susţinând că românii domină
această „Ungarie” de 93 de
ani, să afirme că etnicii mi-
noritari secui din România
trăiesc sub dominaţie străină
şi să batjocorească, nu

întâmplător, trei momente
esenţiale ale luptei  român-
ilor transilvăneni pentru liber-
ate naţională, socială şi uni-
tate naţională ce aparţin
Istoriei Românilor: Revoluţia
condusă de Horea, Cloşca şi
Crişan, Revoluţia de la 1848
şi Ziua de 1 Decembrie 1918.

Dar ridicolul evident
al celor susţinute şi nimicnicia
acestui secui, nu ar fi atins
cote maxime dacă nu am
menţiona şi afirmaţiile făcute
în cotidianul „Haromszek”, 
nr. 6.457/03.12.2011: „…nu
îndreptăţeşte pe nimeni să
dezmembreze pământul se-
cuiesc pentru schimbarea ra-
porturilor etnice şi pentru
simplificarea românizării
(s.n.)…dacă va fi nevoie, vom
atrage atenţia Europei asupra
secuimii (s.n.) printr-o serie
de proteste faţă de privarea
maghiarilor (s.n.) din Transil-
vania de drepturi colective
(s.n.)”. Bineînţeles că respec-
tivul este şi total confuz,
nefăcând distincţie între secui
şi maghiari, după cum se
poate observa limpede. Mai
mult, pe lângă crearea unei
diversiuni aducând în discuţie
„simplificarea românizării”,
bate câmpii rău de tot
referindu-se la acest subiect.

Care românizare în
zonele locuite de maghiari,
unde mai trăiesc foarte puţini
români şi de unde i-aţi alun-
gat, voi secuii şi maghiarii
(vezi Raportul Harghita-Cov-
asna)!? În ceea ce priveşte
afirmaţia prin care, probabil,
doreşte să ne intimideze, re-
spectiv „proteste faţă de pri-
varea maghiarilor din
Transilvania de drepturi
colective”, acest vajnic teo-
retician şi luptător pentru au-
tonomia teritorială a aşa
zisului ţinut secuiesc, pe
lângă că habar nu are că în
Uniunea Europeană „drep-
turile colective” nu sunt re-
cunoacute, ci numai
„drepturile individuale”, nu
face decât să ne stârnească
o sinceră compătimire.
Cartea „Vrem o patrie
secuiască”, articolele şi
cuvântările istoricului secui,
cetăţean român, la modă,
acum, bineînţeles, numai
între ai lui, dovedesc, o dată
în plus, că nimic nu este prea
mult, prea înjositor şi neono-
rant pentru a batjocori pe
români şi istoria lor precum
nimic nu este îndeajuns de
neloial, nedemn şi laş pentru
a lovi în istoria ţarii în care te-
ai născut – ca minoritar, dar ai
beneficiat de aceleaşi drepturi
şi libertăţi ca toţi cetăţenii
acesteia – prin promovarea 
şi susţinerea unor falsuri is-
torice grosolane, a teoriilor re-
vizionist-separatiste pe criterii
etnice şi a realizării practice 
a autonomiei teritoriale, 
pe aceleaşi principii
segregaţioniste, a aşa zisului

ţinut secuiesc! ●



4 Tichia de politician

Sentimentul naţionalistSentimentul naţionalist

Remus

Tănasă

DDin cauza crizei eco-
nomice din ultimii ani conti-
nentul european trece printr-o
perioadă dificilă, iar Uniunea
Europeană, organismul în
care România „şi-a pus
speranţele”, nu este capabilă
să salveze  ţările membre de
la colaps economic şi social,
după cum s-a putut observa
în cazul Greciei. 

Politicienii români din
ultimii 10 ani au crezut că
odată atins obiectivul
integrării în UE toate prob-
lemele României se vor re-
zolva; aceeaşi politicieni
continuă să aştepte salvarea
de la Bruxelles, însă este clar
ca UE nu poate sau nu vrea,
să ofere ţării noastre mai mult
decât a oferit deja. Atunci în-
trebarea firească este: de 
ce politicienii noştri nu se pun
pe treabă şi nu încep
reconstrucţia (economiei
naţionale, a sistemului sani-
tar, a învăţământului , etc.)
prin forţe proprii?

Este nevoie de o
nouă forţă politică care, con-
trar celorlalte existente, să nu
mai aştepte salvarea de la
străini, să aibă încredere în
români şi în forţele creatore
ale neamului românesc şi să
înceapă opera de clădire a
României de mâine; o
Românie în care românul sa
nu mai fie sclav la el acasă,

în care minorităţile să nu aibă
mai multe drepturi decât ma-
joritatea iar legea să fie egală
pentru toţi. Suntem de părere
că doar din sânul curentului
naţionalist poate să ia
naştere o grupare care să
aducă cu adevărat o mentali-
tate nouă în viaţa politică,
economică şi socială din ţara
noastră.

Mai mult ca oricând
România are nevoie de un
veritabil partid naţionalist
care să aducă un suflu nou în
societatea românească şi să
dea un impuls tuturor
„românilor de bine” care
doresc să pună o cărămidă la
temelia Romaniei de mâine. 

R e c o n s t r u c ţ i a
naţională trebuie să înceapă
cu instituţiile statului şi în
primul rând cu instituţia sim-
bol al democraţiei, Parlamen-
tul. În zilele noastre,
Parlamentul este compus din
indivizi compromişi în cele
mai multe cazuri, a căror ca-
pacitate intelectuală şi dem-
nitate morală lasă mult de
dorit. Oportunism, lăcomie şi
corupţie sunt termenii care
descriu adesea „calităţile”
parlamentarilor români. Este
nevoie de un nou set de reg-
uli, funcţional şi credibil, care
să pună capăt imoralităţii şi
incompetenţei din cadrul Par-
lamentului. Nici unul dintre
partidele importante existente
nu pare a dori să ia iniţiativa
adoptării acestor noi reguli
care să nu mai permită

oricărui individ cu „buzunarul
gros” să ajungă politician fără
îndeplinirea în prealabil a
unor condiţii minime de eligi-
bilitate. Această constatare
vine în urma faptului că toate
partidele importante de astăzi
au ocupat funcţii instituţionale
în ultimii 22 de ani, timp în
care au „tolerat” starea de
corupţie din Parlament şi din
administraţia locală. Acestea
fiind consemnate, este de la
sine înţeles că partidele din
fruntea ţării nu doresc refor-
marea instituţiilor statului,
observaţie care întăreşte
ipoteza că România are
nevoie de un partid nou,
necompromis politic, compus
din oameni cu frică de Dum-
nezeu şi de poporul român.

Naţionalismul româ-
nesc post-decembrist nu a
fost încă reprezentat în mod
adecvat şi coerent de vreun
partid sau de vreo mişcare
politică. Deşi iniţiativele
etichetate drept naţionaliste
au fost numeroase, rezul-
tatele sunt mai puţin evi-
dente. Naţionalismul este un
sentiment existent în noi toţi
şi de aceea oricare grupare
care se defineşte naţionalistă
nu trebuie în nici într-un caz
să „înşele” acest sentiment
căci astfel, s-ar încuraja acele
instincte umane opuse senti-
mentului naţionalist: material-
ism, dezrădăcinare, egoism,
individualism, etc. 

După cum bine re-
marca Nae Ionescu

naţionalismul este „o atitu-
dine polivalentă, care
acoperă tot aşa de bine sec-
torul spiritual sau economic,
politic sau cultural-eseistic al
activităţii noastre”. 

Astăzi se poate uşor
deduce că sentimenul
naţionalist a fost înşelat de
cei care în ultimii 22 de ani s-
au definit drept naţionalişti;
românul şi-a pierdut demni-
tatea, acceptând docil orice
nedreptate; românului îi 
este indiferentă bunăstarea
comunităţii sau a ţării atât
timp cât burta este sătulă, iar
mentalitatea dominantă a
societăţii noastre de azi este
că „banii aduc fericirea”, în
special dacă nu sunt munciţi.

În ultimile două
decenii au existat mai multe
demersuri naţionaliste: Vatra
Românească, PUNR, PRM,
etc. Episodul care a marcat
însă cel mai profund scena
politică se numeşte Partidul
România Mare.

Momentan, întreg
naţionalismul românesc trece
printr-o perioadă nefastă, ne-
existând nici o grupare care
să aibă vizibilitatea de care,
în trecut, s-a bucurat PRM,
iar demersurile naţiona-
liste existente („Partidul
Naţionalist-Noua Dreaptă” şi
„Partidul Pentru Patrie”) nu
par a avea consensul nece-
sar care să le permită să-şi
facă auzită vocea în Parla-
mentul ţării. Impasul în care
se găseşte naţionalismul tre-

buie să dea de gândit tutur
celor care şi-au făcut din sen-
timentul naţional un ideal.
Sentimentul naţionalist a car-
acterizat poporul român din
cele mai vechi timpuri. 

Poporul nostru a rezi-
stat peste veacuri datorită
credinţei în Dumnezeu şi
datorită sentimentului de
apartenenţă la identitatea
românească, menţinută şi
fortificată de naţionalism. 

Acest sentiment nobil
şi pe care unii de multe ori l-
au transpus în ideologie
politică din oportunism, a fost
fundamental construcţiei
moderne a statului român.
După 1989, reprezentanţii
curentului naţionalist nu au
vrut sau nu au putut să
semene sămânţa naţionalistă
în generaţiile tinere.

În aceste condiţii
apariţia unui partid de
inspiraţie naţionalistă este
mai mult decât necesară. Mi-
siunea acestui partid nu va fi
doar de a ajunge în Parla-
ment, ci mai ales de a
propaga adevăratele principii
naţionaliste: libertatea, identi-
tatea şi comunitatea.

●

Verde-n faţă!Verde-n faţă!

Matei 

Mircioane

BBarză, brânză,
viezure, varză. Sunt cuvinte
care provin din limba
dacilor, locuitori pe aceste
ţinuturi, cei mai viteji şi mai
drepţi dintre traci, care erau
stresaţi de romani. Dar ei nu
se dădeau bătuţi, transfor-
mau înfrângerile în victorii şi
aşa s-a născut poporul
român, care pârjoleşte totul
în calea cotropitorilor şi a
vecinilor de tarla (vezi
focurile de primăvară – obi-
cei strămoşesc, la care nu
renunţăm nici ameninţaţi cu
poliţia!).

Viaţă grea, chinuită,
dar nu ne-am vândut ţara,
cu mici excepţii (vezi cazul
Bastus, care l-a trădat pe
Decebal, cazul flota, cazul
rafinăriilor, al băncilor com-
erciale şi alte câteva, să le
numeri pe degetele de la o
sută de mâini, hai, maxim o
mie).

Imediat după
revoluţia din decembrie ’89,
am văzut ce buni sunt
străinii, cum ne trimit ei aju-
toare, dar nu toate expirate,
majoritatea second hand,
dar încă foarte bune! Am
mai vândut noi scule şi uti-

laje pe la sârbi şi pe la un-
guri, dar fabricile au rămas
pe loc, numai bune de re-
structurat şi închis. Patrioţi
în tălpi, de aceea a şi fost in-
ventat sloganul: „Nu ne vin-
dem ţara!”. Asta a fost o
vreme, până ce, deja prin

’96-2000, sloganul respectiv
a fost înlocuit cu altul:
„Statul este cel mai prost
administrator!”. 

Dacă statul e prost,
atunci hai să mergem pe
mâna privatului, ne-am zis.
Şi privatul cine era? Tot
străinul, că sărmanul
român, de unde?! Abia dacă
a reuşit să fure de-o vilă şi
de-o langoşerie, cu ce să

cumpere el fabrici şi uzine,
vapoare şi terenuri?! Aşa
că, iarăşi ne-am împrietenit
cu străinii. 

Să vină investitorii,
să creeze locuri de muncă,
să construiască autostrăzi
(vezi cazul Bechtel), să in-

jecteze capital.
Aşa ne-am dus traiul

chinuit, până în zilele noas-
tre, când s-a întors foaia, din
nou. Patrioţii adevăraţi, care
n-au încetat să fredoneze
sloganul cu nu ne vindem
ţara, dar mai pe şoptite, au
prins din nou glas. Unul din-
tre ei este Traian Băsescu. 

El s-a supărat pe
băncile profitoare, pe ex-

ploatatorii privaţi din petrol,
gaze şi energie electrică. 

Prin vocea sa
(autorizată) ne arată cum ne
jefuiesc străinii, cum îşi
urmăresc ei interesele, cum
ar fi trebuit să ne protejăm
baza economică strategică.
Statul trebuie să aibă grijă! 

Statul suntem noi.
E un moment foarte

bun să descurajăm investi-
torii deja înfipţi în pământul
patriei şi să-i alungăm pe
cei care vor să vină, să ne
fure ce ne-a mai rămas,
cum ar fi pădurile şi aurul. 

Aici, la aur nu mă
bag, că s-ar putea să fie şi
altceva, nu ştiu, nu cunosc,
nu mă pronunţ – deşi „Oa-
menii din Roşia Montană nu
vor decât să muncească!”. 

Doar m-am gândit
aşa, în treacăt, oare n-ar
vrea şi ei să bea o bere, să
stea la un tocşou, să se dea
pe gheaţă într-un patinoar
amenajat din fonduri eu-
ropene?!

Sper că toți cititorii
şi-au dat seama că textul
acesta nu este altceva
decât un pamflet (de
sâmbătă). Că lumea nu
poate fi împărţită în români
buni şi străini răi. Dar nici in-
vers. Că fiecare caz trebuie
cântărit în parte, fiindcă aşa

cum poate să te fure un in-
vestitor străin, tot la fel, sau
mai rău, te poate fura un
ministru sau un parlamentar
român. Că sloganurile nu
pot înlocui ideologiile sau
strategiile. Că formula „Să
vină investitorii cu orice
preţ!” e la fel de periculoasă
ca „Să nu ne vindem ţara!”.

Aţi văzut ce-a ieşit
din „Să trăiţi… bine!”. Astăzi,
dacă auzi acest slogan, fie
te apucă dracii, fie te umflă
râsul.

Am vorbit despre
toate acestea, fiindcă ne
apropiem de anotimpul (an-
otimpurile) sloganurilor elec-
torale. Sunt curios ce mai
pot să inventeze, cu ce ne
mai pot aburi. Dom’le, îl
aştept pe politicianul acela
care să iasă în campania
electorală, să ne spună
cuprinzător şi verde-n faţă:
„Interesul poartă fesul!”.

.

●



Ghimpele Națiunii

Răsadurile DemocraţieiRăsadurile Democraţiei

Cezar 

A. Mihalache

AAsociaţia pentru Im-
plementarea Democraţiei…

Fără îndoială, este
unul dintre cele mai ne-
fericite nume de organiza-
ţie nonguvernamentală.O
etichetă dată fie de lipsa de
inspiraţie a membrilor
fondatori, fie, mai grav,
creată dintr-o provocare
venită dinspre sau din afara
acestora.

În orice fel s-a ajuns
la acest nepotrivit melanj,
cei ce l-au aşternut pe
umerii societăţii civile, pe rol
de apărător, au dat naştere
unei structuri care nu
veghează la binele fiecăruia
dintre noi prin democraţie, 
ci la menţinerea noastră, 
ca un tot unitar supus, 
în vecinătatea anti-
democraţiei. Şi nu este
deloc întămplător, fiind
nenumăraţi aceia care s-au
tot perpelit de grija felului în
care şi noi, cei ce am luptat
în ’89 pentru libertate, ar tre-
bui să înţelegem mecanis-
mele democraţiei.

Ale democraţiei pe
care o vor ei… Felul în care
ar trebui să ne pliem în for-
matele stabilite de feluriţii

analişti de prin televiziuni
pentru a nu deşira contu-
rurile în care ar trebui să ne
înghesuim în numele drep-
tului de a şti şi a libertăţii de
a alege.

„ I m p l e m e n t a r e a
Democraţiei” este expresia
aparentă al unui nevinovat
şi întâmplător non-sens
care ar trebui să ne
provoace doar o uşoară mi-
rare. Nu o zvâcnire de re-
pulsie, chiar dacă intuim că
în spatele titulaturii sale 
se ascund posibilii colţi
îndreptaţi tocmai împotriva
deşteptării noastre. Îm-
potriva conştientizării falsu-
lui în care suntem ţintuiţi de
două decenii.

„ I m p l e m e n t a r e a
Democraţiei” este însă şi o
ofensă la adresa tinerilor ce
s-au jertfit în Decembrie ’89
pentru ca nici un regim sau
sistem politic să nu se mai
„implementeze” în Româ-
nia. Este o provocare la
care privim de atâta vreme
şi într-un fel atât de indifer-
ent încât poate nici nu-i mai
sesizăm colţii ce pândesc
ieşiea noastră din
„cadenţă”.

O privim drept în
ochi ori de câte ori ni se ţin
felurite lecţii de conduită
socială, dar nu vedem în

profunzime. Pentru că nu
numai că ne-am astupat
urechile, dar ne sufocăm şi
ochii. Chiar dacă este tot
mai clar că nu suntem în
faţa unei oglinzi în care se
reflectă fascinantul vârtej al
dorinţelor dintr-un sistem
liber, ci în faţa uneia în care
citim acelaşi şi acelaşi co-

municat al condamnării la
anti-democraţie dat, de
acolo, de pe tanchetele
„eliberării” de sub botniţa
unui alt regim. 

O condamnare
scrisă în grabă, pe mulţi ani

de acum înainte, de părţile
supravieţuitor-„eliberatoare”
ale vechiului regim.

De fapt, atât de mult
ne-am obişnuit cu aceste
aberaţii, încât ne pare că
aşa ar trebui să fie
Democraţia. Suntem părtaşi
atâtor exagerări şi
manipulări încât nu mai

reacţionăm nici măcar în
faţa unor formule cu
adevărat vitroliante. Chiar
dacă, în interiorul nostru,
ştim poate că democraţia nu
poate fi aşa.

Şi suportăm astfel

de etichete chiar dacă sun-
tem conştienţi că
Democraţia, măcar ea!, nu
se „implementează”. Nu se
sapă o cavernă în trupul so-
cial-politic ale societăţii. 

De „implementat” se
poate implementa orice
altceva. Dictatura, au-
tarhia… Orice… Dar nu
Democraţia. Ea se aşează
de la sine pe un corp dornic
să o primească, un corp
eliberat de toate celelalte
feluri de „implementări”, şi
creşte singură, vegheată
doar de grija de a-i nu rupe
lăstarii. De a nu permite
strecurarea buruienilor altor
„isme” care pândesc la coti-
turile vremurilor… De a nu
da voie scursurilor din alte
sisteme să se prelingă
printre rândurile ei.

Or, pentru a construi
structuri care să vegheze
democraţia, se pot găsi
orice altfel de nume. Dar nu
acelea care sunt con-
damnate a purta în sine ger-
menii îndoielii.

●

Traian Vasilcău

CCer scuze, dar nu am
fost în stare a tolera prea mult
bucuria inamicilor mei, așa că
am revenit la datorie. Tocmai
citesc un interviu al lui Pavel
Păduraru cu Nicolae Timofti,
pe care  îl sorb cu privirea in-
imii, îl urmăresc, mai ceva ca
un securist, peste tot și mă
cutremur de-atîta fericire ce ni
s-a dat.

“Fericirea ce vi s-a
dăruit”, îmi buciumă feciorelnic
la urechea dinspre PL signor
Ghimpu, “se cheamă numai și
numai Nicolae Timofti !”. “Tim-
ofti ?”-zadarnic întreb, uitînd de
I.V. Stalin. Cel, carele a zis-o și
pe următoarea.

Cică, nu contează cine
și cum votează, important este
cine numără voturile. Iar vo-
turile le-am numărat eu și par-
tidul meu, așa că  Republica
semiMoldova poate avea patru
ani, cel puțin, încă un
președinte. Dar… voi știați că
n-aveți în persoana lui Timofti
un președinte? Dar…voi știați
că n-aveți în persoana lui Tim-
ofti  un… om? Republica semi-
Moldova, dragii și dragele
mele, are un înger, ales, con-
trar voinței unora și conform iu-
birii altora, Pre-șe-din-te!

Un înger dăruit nouă
de Dumnezeu pentru patru ani,
deși tot mai multă lume vrea să
mă convingă de faptul că Tim-
ofti ne-a fost dăruit  chiar de…
Ghimpu, în persoană, scuzați,
personalitate. Ghimpu, care nu

e Dumnezeul basarabenilor
din mileniul trei.

Deocamdată! „De ce o
fi Timofti înger?”-mă și
întrebați. Exemplific:

1. Activînd numai în
funcții importante de șef, ba la
CEC, ba la CSM, ba la CC etc,
dar și ca judecător, ceea ce nu
e de neglijat sub nici o formă la
noi, a locuit și locuiește vreme
de multe  decenii în 4 odăi cu o
suprafață de 50 metri pătrați,
cu soția și patru fii,  tot acolo
unde actualmente locuiește cu
încă trei persoane. Și asta în
timp ce colegii lui, judecătorii,
huzuresc în casteluri cu două-
trei etaje de patru-cincimil-
ioane, lei, dolari sau euro – nu
mai contează. De cecanii de la
CEC – nici nu vorbesc. Este
Timofti la acest capitol un
înger? Este, desigur.

2. Ca un om simplu,
modest și cu bun-simț,
mănîncă și el cîte ceva la
ospătăria sărăcuță de lîngă
Curtea Supremă de Justiție. Și
asta în timp ce toți judecătorii
își astîmpără foamea din bor-
canele cu ciorbă, aduse de
acasă. De restaurante nici unul
dintre ei n-a auzit nici în vis.
Este Timofti la acest capitol un
înger? Este, precis.

3. A refuzat prima
propunere a Alianței de a fi
președinte. Și asta în timp ce
alți ciobeni dau milioane bune
să-și cumpere măcar o funcție
de deputat pentru minimum doi
ani, ca să poată dispune apoi
la pensionare de 42 la sută din
salariul lunar de legislator. Este

Timofti la acest capitol un înger
fără de aripi? Este, mon cher.

4. A declarat că n-are
mașină de lux, ci numai o
rablă, dar care îi prinde bine,
oricum.Este Timofti la acest
capitol un înger? Vedeți și
DVS.

5. Afirmă că nu e îm-
potriva Unirii. Ce va hotărî
mîine noua generație de
luptători și gînditori ai Basara-
biei—asta va fi, e ferm convins
Dumnealui. Trebuie s-o
recunoaștem, că azi doar
visătorii de îngeri mai cred într-
un vis al Unirii. Timofti poate nu
va fi un ctitor al Reîntregirii, dar
ca primul președinte al unei țări
românești cu nume de familie
pur românesc este dator, cel
puțin, să nu dăuneze dorinței
legitime și firești de a ne reîn-
toarce în marea familie a Nea-
mului românesc. După Snegur,
Lucinski și Voronin la pătrat, nu
trebuie să fie Timofti, totuși,
mai al nostru? Nantoi, în semn
de aprobare, aplaudă cu
pleoapele înlăcrimate.

6. Are susținerea tu-
turor liderilor Alianței+
Dodonache+Godeache cel im-
previzibil, inclusiv a voievozilor
Filat și Plahotniuc (fără emoti-
coane, vă rog). Ultimul, dar nu
și cel din urmă, a și fost unciul
deputat din cei 62 care a zîm-
bit, deplin satisfăcut, pe toata
durata alegerii președintelui
Timofti. De ce oare, n-am de
unde ști pentru 100 de ani,
minimum. Se poate considera
la acest capitol Timofti un
înger? Dl Diacov îmi scrie pe

facebook  că da.
7. Acum, cînd încă nu

e investit, deja regretă  că și-a
pierdut… libertatea. Deoarece
are un număr fără număr de
bodyguarzi, pe care doamna
Timofti, din prea mult bun-simț,
îi hrănește noaptea cu ceai
cald și tartine. Îi e rușine (le e
rușine soților Timofti) că-și
incomodează în acest mod
vecinii și nu vor să și-i facă…
dușmani, omițîndu-i din lista
străveche de… oameni buni.

Și asta, în timp ce ma-
joritatea clientelei noastre
politice regretă că-și pierde
doar niște milioane, niște
mașini, niște procese(pe care
nu le prea pierd, să spunem,
totuși, Adevărul), niște amante,
niște sănătățuri și  niște ani.

Avem la acest capitol
un înger în carne și oase?
Voronin suspină că da! L-a citit
pe istoricul Neagu Djuvara, de-
spre care ceilalți deputați nu-și
amintesc să-l fi studiat în clasa
I de liceu, unica pe care au ab-
solvit-o. Se declară un demo-
lator vehement al Minciunii din
structurile de stat. Declară că
toate găgăuțele  nevorbitoare
de română trebuie obligatoriu
s-o cunoască. Declară că o
persoană publică, de la
președinte la vînzător de
ștrampi, dacă nu posedă limba
română, atunci comite o
infracțiune și trebuie
sancționată, conform legii. Știe
pe de rost poezii, și-ncă ce
poezii!!! Dacă  facem o excur-
sie în amintiri atunci putem
lesne conchide că toți

președinții  semiMoldovei, in-
clusiv cei interimari, n-au
cunoscut mai mult de patru
versuri din “Somnoroase
Păsărele” de Eminescu. De
“Rugăciunea unui dac” nici
vorbă!

Este un înger Timofti și
la acest capitol? Este, de bună
seamă, oftează Lucinski.
Și aici ajuns cu exemplificările,
vă întreb: “Mai există un
asemenea om printre politi-
cienii guberniei? Nu e timpul
să-l includem în Cartea Roșie
a Naturii(flora+fauna) politice
din teritoriu?”

Oooo, Domnia Sa
merge însă mai departe…
Mult, mult mai departe… Dl
Timofti e  profund indignat de
judecătorii lipsiți de calități
morale și intelectuale. Dar fap-
tul că un prim-ministru a rîvnit
să i-o ia înainte la prima sa în-
tîlnire cu poporul, pierzîndu-și
capul în  ușa Palatului Repub-
licii, cum se mai cheamă?

E Timofti și la acest
capitol un înger? N-are decît,
se îneacă în hohote (de rîs? de
plîns?) Filat. Dar și Lupu,
bineînțeles.

Concluzia e
următoarea: “Dacă e așa pre-
cum ni s-a arătat, atunci
președintele nou-ales al semi-
Moldovei e unul cu totul și cu
totul NEMERITAT. De noi. Și
ca să-l merităm în sfîrșit va fi
trebuit să murim(pentru
păcat!), să înviem la Paștele
care-o să vină și să-l merităm
măcar parțial. Pe Timofti!

. ●

Aoleu! Timofti ar putea fi…, da, da, ar putea fi…Aoleu! Timofti ar putea fi…, da, da, ar putea fi…


