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„Fii bun, dar fereşte-te să nu

creadă lumea că poţi fi numai

bun.”

- Nicolae Iorga
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Cenuşa sfidării iredentisteCenuşa sfidării iredentiste

Cezar
A. Mihalache

CChiar dacă întreaga
operaţiune de înhumare a
cenuşei poetului hortist a fost
anulată în cele din urmă, nu
avem nici un motiv pentru a fi
mândri de noi. Pentru că nu a
fost nici pe departe meritul
nostru. Cel puţin, nu al nostru
privind de la nivelul Statului
Român. Al acelui stat care nu
s-a îngrijit ca niciodată să nu
se ajungă în situaţia ca
pământul strămoşesc să fie
otrăvit cu lăturile şovine,
hortiste şi naziste. Pentru că,
printr-un singur pumn 
de cenuşă aruncat peste glia
străpunsă de sângele
românilor care şi-au dat viaţa,
s-ar fi otrăvit secole de istorie.
S-ar fi batjocorit memoria
eroilor, s-ar fi adus o blas-
femie filonului nostru de
existenţă. Singurii care au un
merit sunt jurnaliştii şi istoricii.
Ei s-au luptat să deschidă
ochii autorităţilor cu docu-
mente, dar autorităţile au
rămas timorate în spaţiul lor
de manevre „diplomatice”.

De fapt, s-a dovedit
încă o dată că suntem prinşi
sub două tălpi. Sub cizma
iredentist maghiară şi sub bo-
cancul influenţei evreieşti.
Sau invers, după caz,
conjunctură, moment „istoric”
sau moment economic de
restituire a ceea ce este de
fapt al nostru.

Pentru că, dacă de
peste ocean nu s-ar fi făcut
auzită vocea grupărilor
evreieşti, revoltate de gestul
mârşav al maghiarilor sovini,
în mod cert cenuşa otravei ar
fi ajuns în pântecele gliei
noastre. Iar înhumarea nu ar
fi fost stopată de către organi-
zatori, ci, dimpotrivă, în gestul
unei evidente sfidări, s-ar fi
purces la purtarea urnei pe
umerii extremismului maghiar
care a clocit în inima Ardealu-
lui. Iar solii Budapestei, ar fi
stat cu mâna la chipiu, chiar în
fruntea procesiuni, râzându-
ne în nas. Nouă, dar şi Eu-
ropei. A acelei părţi a Europei
care a sancţionat în propriile
state gesturile extreme ale
colectivităţilor maghiare.

Şi trebuie să fim
oneşti cu noi înşine. Măcar
atât! Să recunoaştem că
autorităţile s-au mişcat
asemenea unor domnişoare
care nu voiau să deranjeze
„oaspeţii” veniţi pe me-
leagurile noastre. S-au purtat
cu mănuşi în tot ceea ce au
întreprins. Iar dacă a fost „po-
litical corect” la nivel diplo-

matic, a fost ruşinos şi penibil
pentru noi, românii. Care ne-
am fi aşteptat la o altfel de
reacţie din partea Statului
când se pune problema
apărării istoriei, onoarei şi
demnităţii unui popor.

În faţa încercărilor
iredentiştilor de a ne infesta
pământurile şi prin pumnul de
cenuşă hortistă, autorităţile
noastre au apelat la „tertipuri”.

Au căutat fisuri proce-
durale pentru a împiedica,
într-un fel extrem de ocolit,
desfăşurarea acestui blas-
femitor ritual.

S-au limitat la a con-
stata că acel certificat de în-
humare era ilegal, nu pentru
că aducea atingere istoriei
noastre, ci pentru că, tehnic,
avea o inarverdenţă în felul de

redactare, cu o dată imprecisă
dintr-o zi în care autoritatea
emitentă nu a lucrat.

În loc să fi pus clar pi-
ciorul în prag, Statul Român a
încercat o soluţie prin care tot
el să se justifice în acţiunea
pe care o întreprindea, mo-
tivând o inexactitate
procedurală. Asta în loc să
facă apel la acea ordonanţă
care funcţionează întot-
deauna când românii vor să-
şi omagieze anumiţi eroi ori să
pună sub semnul întrebării
anumite evenimente care ni
se aruncă nouă în cap ca
vinovăţii istorice. 

O ordonanţă celebră,
care nu a funcţionat acum
pentru că Statul nu a apelat la
ea. Nu a făcut-o pentru a nu
deranja, evitând să rostească
nişte adevăruri dure în faţa
acelora care voiau să vadă
urna îngropată aici. Şi cărora
ar fi trebuit să le fie izbite de
tâmpla uitării nişte vorbe grele
pentru a le dovedi că noi nu
am uitat şi nu am iertat
atrocităţile hortiştilor.

De aceea, nu putem fi
mândri. Noi ne-am dovedit din
nou prea slabi. Căci ar fi tre-
buit să punem piciorul în prag
și să spunem: „Ajunge!”

Evitarea ororii care
era pe cale să se producă s-a
datorat reacţiei evreilor din
Statele Unite. Şi cărora tre-
buie, de data aceasta, să le
mulţumim. Dar nu poţi să nu
îţi pui un semn de întrebare
faţă de tăcerea federaţiilor

evreieşti din România. Pe
care ne-am fi aşteptat să le
vedem protestând din prima
clipă. De ce au tăcut? Ar fi
preferat ca în România să fie
sădită otrava cenușei unui
hortist şi antisemit pentru a
vedea cum România este
împinsă într-un scandal mon-
stru? Pentru că, după ce în-
humarea s-ar fi săvârşit,
întrega responsabilitate ar fi
revenit Statului care a accep-
tat acest lucru. Statul Român.
Să fi sperat colectivităţile
evreieşti de aici că România
va ajunge iarăși în vizorul
mişcărilor evreieşti din în-
treaga lume, revoltate de
această permisivitate? Ar fi
prea urât dacă au gândit aşa,
de aceea sperăm că a fost
doar urmarea unei reacţii ane-
mice. Pentru că, uneori, şi vic-
timele uită, conjunctural,
dramele prin care au trecut.

Poate vom învăţa din
tot acest episod că trebuie să
ne apărăm cu orice preț isto-
ria. Că avem obligaţia de a ne
apăra demnitatea. Şi nu tre-
buie să aşteptăm să vină alţii
să facă acele gesturi pe care
ar trebui să le facem noi. 

Şi, da,! din nou tre-
buie să-l contrazicem pe
Răzvan Teodorescu, acade-
micianul care a ieșit „pe sticlă”
pentru a sublinia că este mer-
itul autorităţilor române. Nu,
nu a fost meritul lor. Ar fi putut
fi dacă ar fi avut o reacţie mai
precisă şi, la nevoie, mai dură
din prima clipă a trasării
direcţiei acestei porcării
iredentiste.

Este meritul valului de
indignare a evreilor din Amer-
ica. În faţa căruia iredentiştii
au făcut un pas înapoi pentru
a nu supăra anumite cercuri.

Altminteri bătaia de
joc la adresa noastră ar fi con-
tinuat. Am fi fost trimişi după
urne goale în vreme ce otrava
ajungea la locul unde trebuia.
Şi nu poţi să nu te întrebi: ce
au păzit serviciile noastre? 

Cum a fost posibilă o
asemenea umilire a
autorităţilor trimise să vâneze
urne goale?

Oricum,  anunţul or-
ganizatorilor de a anula înhu-
marea trebuie privit tot la
nivelul de sfidare la care s-au
situat în permanenţă. Un
mesaj clar: „Noi decidem când
vrem să oprim ceva! Voi nu
aveţi nici un cuvânt de spus!”.
Şi fie şi numai pentru acest
lucru, din punctul lor de
vedere, întreaga tărăşenie
iredentistă şi-a atins scopul.

●

Antisemitismul… ortodoxAntisemitismul… ortodox

Viorel
Roman

PPremierii evreii Petre
Roman și Mihai Răzvan Un-
gureanu au fost dați jos din
funcțiile pe care le-au ocupat,
în timpuri și conjuncturi
diferite, în mod fățiș intem-
pestiv (ca evreul Primakov la
Moscova). Motivul a fost și
atunci ca și acum același:
pentru a nu putea candida la
singura demnitate decisivă în
România, ca și în Rusia!, cea
de „Uns al Celui Atotputer-

nic”, Întâistătător al Statului și
al… Bisericii, pentru că, dupa
cum bine se știe, Patriarhul și
clerul pravoslavnic sunt
salariații smeriți ai
Președintelui.

Evreii au rolul de in-
termediari cu lumea
apuseană, de modernizatori
a societății cronic subdez-
voltate din România dar și
din Rusia. Ortodocșii și evreii
își urmăresc interesele lor di-
vergente și, de obicei, mi-
noritatea se găsește într-o
pozitie cert defavorabilă. Un
exemplu îl găsim în creșterea
și descreșterea influențelor
evreesti în Rusia (ca în Ro-
mania etc.) în ultimele două
secole analizate exhausiv de
Alexandr Soljenitzin.

Criza din 2007 a
readus în discuție rolul
evreilor într-o formă mai
voalată decât în al doilea
război mondial, când „jidanii”
și țiganii, după terminologia
antisemită a vremii, erau
considerați vinovați de toate
relele și deportați în Transnis-
tria sau fugeau în Palestina. 

Și acum aceeași
vinovați sunt tot țiganii, care
discreditează neamul și
bancherii, căci unu la sută
(majoritatea evrei)
exploateză restul de 99 la
sută (dupa ziarul „Bursa”).

Cine-i vinovat? Ma-
joritatea ortodocșilor spun că
evreii conduc lumea,

finanțele. Băncile lor au
înființat Sistemul federal de
rezervă, Banca Centrala a
USA, o instituție particulară,
condusă de Greenpan (origi-
nar din România), arhitectul
crizei, iar actualmente de
Ben Shalom Bernanke. De
fapt, FMI conduce țara pe
față.

În realitate, atât în
trecut, cât și în tranziția
actuală, ortodocșii sunt
depășiți de cerințele
raționalității occidentale, pe
care nu o înțeleg. Ca urmare
nici nu o acceptă. Pe de altă

parte, ei se văd mereu
nedreptățiți de occidentali, cu
care în mod paradoxal nici nu
vor să stea sincer de vorbă. 

Refacerea unității
creștine cu Roma, singura
cale care ar debloca energi-
ile folosite în diversiuni, min-
ciuni cusute cu ața albă, este
amânată la calendele
grecești.

De aceea, anti-
semitismul ortodox este de
fapt o formă de antiocciden-
talism cu tradiție, mai veche
decât Marea Schismă 1054.

El începe cu incom-
patibilitatea dintre greci și ro-
mani, dintre greco-ortodocși
și romano-catolici, dintre 
orient și occident. Atât anti-
semitismul cât și antiocciden-
talismul nemărturisit vor
dispărea când ortodocșii și
occidentalii refac unitatea în
diversitate creștină.

În caz contrar se va
reveni la cunoscutul despot-
ism oriental.

●
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Insurecţia nesimţirii UTECISTO-HUNGARISTE împotriva culturii clujeneInsurecţia nesimţirii UTECISTO-HUNGARISTE împotriva culturii clujene

Dan
Brudașcu

OOpinia publică din
Cluj-Napoca, dar nu numai, a
aflat cu stupoare, că,
acţionând mincinos şi total
necinstit în numele sintagmei
„Restitutio in integrum”, o gru-
pare cu apetit infracţional,
constituită, de un nucleu co-
munisto-utecist în sediul fostu-
lui Comitet judetean UTC Cluj,
imediat după căderea regimu-
lui comunist, a reuşit, pe fondul
indiferenţei, ba chiar al
încurajărilor primite din partea
admninistraţiei publice locale şi
cu concursul justiţiei şi poliţiei,
să blocheze accesul în sediul
în care Casa de cultură a mu-
nicipiului Cluj-Napoca îşi
desfăşura activitatea de peste
44 de ani.

Un fost UTC-ist, de-
venit ulterior capitalist rapace,
după ce a contribuit substanţial
la falimentarea fostului Birou
de Turism pentru Tineret,
instituţie aflată în subordinea
directă a fostului Comitet
judeţean Cluj al Uniunii Tinere-
tului Comunist, şi la dispariţia
fără urme a importantului pat-
rimoniu deţinut de acesta, dar
şi după ce a intrat, fără prob-
leme, în posesia fostei vile de
odihnă şi protocol a foştilor
primi secretari ai PCR Cluj, a
altor imobile ca şi a unor im-
portante suprafeţe de teren la
Gilău şi Apahida, fără ca
Justiţia sau Poliţia să elucideze
legalitatea şi corectitudinea
acestor demersuri, a luat la
ochi şi imobilul din Piaţa Unirii
nr. 24, evaluat la circa 30 de
milioane de euro. Ca să intre în
posesia ei, mimând legalitatea,
respectiva grupare şi-a modifi-
cat, cu largul concurs al

justiţiei, statutul până ce i s-a
recunoscut calitatea de aşa zis
continuator al unei bresle din
secolul al XIX-lea.

Ulterior, profitând de
indiferenţa, comoditatea şi
lipsa de responsabilitate a unor
factori de decizie din
administraţia publică locală,
dar şi de grava neglijenţă în
serviciu a unor judecători clu-
jeni, a obţinut o decizie de
instanţă prin care primea
cadou acest imobil. Căci, nici
administraţia publică locală,
dar nici judecătorii n-au con-
siderat potrivit şi necesar a fi
consultaţi specialiştii şi arhivele
pentru a evita subminarea
economiei şi jefuirea patrimo-
niului imobiliar al Clujului şi a
îmbogăţi fosta nomenclatură
UTC-istă.

În mai multe rânduri
am informat presa, iar în scris
absolut toate instituţiile Statului
Român, locale şi centrale,
avertizând că se comite o
gravă eroare. Nimeni nu a
mişcat, însă, nici un deget . Nu
contestăm calitatea de eventu-
ali continuatori ai unor bresle,
pe care A.P.M. Cluj nu a
demonstrat-o niciodată în fapte
(grăitor, în acest sens, că, în
perioada crizei, 2009-2012,
zeci de mii de întreprinderi mici
şi mijlocii şi-au încetat activi-
tatea, dar averea conducerii
A.P.M. a sporeit substanţial.
Asta şi pentru că, în fapt,
A.P.M. Cluj este doar un para-
van pentru afacerile personale
ale nucleulzui dur utecisto-co-
munist din conducerea ei, nu
instrumentul de implicare, pro-
tejare şi susţinere a propriilor
membri şi a IMM-urilor din
această parte de ţară. Per-
sonal nu cunosc absolut nici o
singură măsură prin care
A.P.M. Cluj să intervină şi să
ajute sau să apere pe cei pe

care pretinde că-i reprezintă, în
vreun fel, de impactul devasta-
tor al crizei economice. Nu ex-
cludem posibilitatea ca
această lipsă de implicare a
conduceriiu A.P.M. să fie
justificată de dorinţa conducerii
acesteia de a nu se pune rău
cu cei de la putere şi de a nu-
şi prejudicia propriile interese!)

Dacă administraţia
publică locală şi justiţia nu au
dorit să cunoască adevărul,
am trecut noi la cercetarea
arhivelor descoperind falsul
grosolan şi impardonabil
comis. Deţinem în prezent
dovada incontestabilă că
justiţia clujeană a atribuit
A.P.M. Cluj un imobil care nu a
fost construit şi nu a aparţinut
niciodată nici Reuniunii So-
dalilor Români, nici Uniunii
Industriaşilor din Cluj, pe care
A.P.M. pretinde că i-ar con-
tinua (şi mai ales moşteni).
Potrivit documentelor aflate la
Arhivele Naţionale, filiala Cluj,
această clădire a aparţinut de
Kolozsvári Ipáros Egylet.
Sediul Reuniunii Sodalilor
Români, potrivit unei
personalităţi de recunoscut
prestigiu ştiinţific, acad. Ioan
LUPAŞ, a fost pe str. I.C.
Brătianu nr. 13. Iar cel al Uniu-
nii Industriaşilor, potrivit
aceloraşi documente de
Arhivă, a fost la Camera de
Comerţ şi Industrie.

După ce, din motive ce
nouă ne scapă, justiţia
clujeană a pronunţat această
decizie care îi compromite grav
prestigiul şi-i pune sub semnul
întrebării atât competenţele cât
şi imparţialitatea, conducerea
A.P.M., împreună cu un
cetăţean de etnie maghiară,
din vina căruia stă închis de
aproape doi ani Muzeul de
Speologie din Cluj, au trecut la
tereorizarea sistematică a per-

sonalului Casei de cultură a
municipiului Cluj-Napoca. Deşi
am sesizat, în multe rânduri
Poliţia şi Poliţia comunitară de-
spre stresul şi teroarea la care
suntem supuşi, nimeni nu a
luat absolut nici o măsură.

De curând, fără abso-
lut nici un avertisment oficial,
conducerea A.P.M. Cluj a
încredinţat acestui individ în-
locuirea ialei pe uşa de acces
în imobil, iar de a doua zi a
adus personal de pază al firmei
SCUTUL NEGRU, care au in-
terzis intrarea angajaţilor Casei
de cultură, dar şi desfăşurarea
oricăror activităţi culturale în
acest imobil. Nici măcar a celor
prevăzute în programul Zilelor
municipiului Cluj-Napoca.

După 1990 românii au
asistat la nenumărate aberaţii
sau abuzuri. Dar cred că cea
de faţă depăşeşte orice
aşteptare şi imaginaţie. Prac-
tic, conducerea A.P.M., prof-
itând de protecţia tacită din
partea autorităţilor şi a poliţiei,
a procedat la subminarea unei
instituţii de cultură, dar şi la fur-
tul bunurilor acesteia şi ale
angajaţilor. Se pare că măsura
luată acum de preşedintele
A.P.M. Cluj, potrivit declaraţiilor
acestuia, în cursul lunii ian-
uarie a.c., i-a fost sugerată de
actualul primar interimar al mu-
nicipiului Cluj-Napoca, care s-
a arătat, de altfel, trot timpul,
mult mai interesat şi atent pen-
tru protejarea intereselor
A.P.M. şi ale preşedidentelui
acesteia decât de identificarea
şi găsirea unui spaţiu adecvat,
distinct de varianta de colhoz
cultural propusă insistent şi în
mod dubios (respectiv de mu-
tarea noastră în spaţii improprii
şi insuficiente în imobilul în
care funcţionează Casa de
cultură a studenţilor) pentru ca
instituţia noastră să-şi poată

desfăşura activitatea.în intere-
sul clujenilor şi pentru pro-
movarea valorilor culturii
clujene.

Locatarul care, la
adăpostul întunericului a în-
locuit iala de intrare în imobil,
iar de vreo doi ani ne
terorizează sistematic a avut,
de altfel, nesimţirea să-mi
spună personal că, foarte
curând, noi, românii vom fi
alungaţi din imobilele din cen-
trul Clujului şi vom putea reveni
aici pentru acţiuni culturale
doar cu paşaport. Circulă
zvonuri în legătură cu faptul că,
după ce a fost „rezolvat”, con-
form acestei strategii anti-
româneşti, cazul Casei de
cultură, urmează la rând sediul
unde se află în prezent
redacţiile revistelor Steaua şi
Tribuna şi sediul Uniunii Scri-
itorilor. Apoi urmează obligarea
părăsirii clădirii de către Muzeu
de artă.

Oare se adevereşte
ameninţarea proferată de
ipochimenul cu apetit terorist?
Asistăm indiferenţi la această
agresiune hungaristo-utecistă
împotriva culturii româneşti la
Cluj-Napoca? Desigur, nu pot
adresa această întrebare actu-
alului interimar în funcţia de
primar al Clujului, care doreşte,
probabil, să rămână în istorie
cu realizarea infamă (singura,
de altfel) de alungare a unei
instituţii de cultură din sediul ei
de aproape o jumătate de veac
spre a da satisfacţie mafiei
imobiliare locale şi a contribui
astfel la jefuirea patrimoniului
imobiliar al municipiului pe
care ar fi trebuit să-l conducă,
dar şi apere de astfel de pofte
infracţionale.

●

Ruga unui zeu către DumnezeuRuga unui zeu către Dumnezeu

Romeo Tarhon

IInvitat fiind de către
George Stanca, un corifeu al
artei și culturii, să particip la
Ruga unui zeu către Dumezeu,
am plecat omuleț (!) la concer-
tul ”Rapsodia Primăverii” din
29 mai 2012 de la Sala Palatu-
lui și m-am întors Om!…
Inegalabilul, fenomenalul, in-
epuizabilul, fascinantul și dum-
nezeiescul artist total,
Gheorghe Zamfir, m-a trans-
format în trei ore de revelație,
de transceză, de vibrații și
reverberații de sunete și
lumină vie, transferându-mă di-
mensiunilor cosmice 
și nivelurilor superioare,
purtându-mă călător pe aripi
de sunete de nai. Sfântul nai!

Sudat pe vecie de su-
fletul poporului român pe care
îl consideră dăruit cu har divin
mai ales în artă şi folclor, Ghe-
orghe Zamfir, românul al cărui
nume se asociază numelui
sfintei noastre țări, ducând
măreția și gloria noastră
spirituală pe toate meridianele
lumii, s-a hotărât să se re-
dăruiască națiunii române aici,
acasă, în cadrul unui turneu
tămăduitor pentru români și de

salvare a planetei, așa cum, cu
lacrimi în ochi și emoție în glas,
s-a destăinuit pe scena Sălii
Palatului în timpul primului
spectacol cu magistralul con-
cert ”Rapsodia Primăverii” pe
care îl va susține în zeci de
localități.

Cu o carieră de peste
50 de ani, cu o forță spirituală
dar și fizică uimitoare, dăruind
patrimoniului muzical peste
300 de compoziţii,  Gheorghe
Zamfir, așa cum știe o întreagă
lume și poate ar trebui cel mai
bine să o știm și să ne mân-
drim noi, românii lui, deține
peste 120 de discuri de aur și
platină și are peste 200 de dis-
curi înregistrate. Cu vânzări
record de peste 120 de mil-
ioane de unități, Gheorghe
Zamfir,  regele naiului, îl
secondează de aproape pe
Michael Jackson, regele
muzicii pop, și este singurul
artist european care a câștigat
două discuri de aur în S.U.A.,
dar și singurul artist român pre-
miat cu un disc de aur în Un-
garia(!). Gheorghe Zamfir
deține recordul recordurilor la
numărul de premii şi distincţii,
iar multe din celebrele sale
compoziiții excelează drept
coloană sonoră în multe

capodopere  cinematografice.
Precum un Ștefan

Popa Popa`s de nivel contem-
poran, un alt rege român, dar
al portretisticii  și al simbolisticii
plastice, răsfățat la Vatican și
de către toțí șefii statelor, Ghe-
orghe Zamfir, încă din anii `70,
a început să cucerească
lumea cu folclorul românesc și
a început să fie recunoscut
drept unicul rege al naiului de
către marii regi ai lumii și marii
șefi ai statelor, prin turnee
răsunătoare în China, URSS,
Elveţia, Germania de Est… și
să susțină concerte private la
cererea celor mai marcante
personalităţi, şefi de state și
națiuni din a cărei memorie nu
se va mai șterge niciodată
asocierea sfintei treimi de cu-
vinte: România- Nai- Zamfir…

Îi mulțumesc maestru-
lui George Stanca pentru
onoarea de a fi co-invitatul
domniei sale, invitatul principal
și prietenul special al maestru-
lui Gheorghe Zamfir, la ”Rap-
sodia Primăverii” din 29 mai
2012 de la Sala Palatului.
Aproape trei ore am simțit că
nu mai aparțin timpului și locu-
lui, căci am trăit la cote celeste,
divine, o clipă de armonie cât o
veșnicie…

Nepotul lui Tokes Laszlo a reuşit să îşi bată
joc de sigla Primăriei Cluj în plină 

campanie electorală

George Bara

Gergely Balasz, candidatul din partea formaţiunii ex-
tremiste maghiare Partidul Civic Maghiar, a reuşit performanţa
de a îşi bate joc de sigla instituţiei Primăriei Cluj-Napoca,
instituţie pe care speră să o conducă după alegerile locale din
iunie. Un paradox şi o performanţă de invidiat pe care doar un
nepot al lui Tokes Laszlo o putea realiza!

În fapt, doar ca un alt gest de sfidare a legilor statului
român şi a românilor în general, Gergely Balasz, pe care îl
vom numi de acum încolo Ghiţă Balaş (că doar toate lucrurile
vii şi moarte, văzute şi nevăzute din lumea asta trebuiesc
traduse, nu-i aşa), a montat un panou publicitar la intrarea în
municipiul Cluj-Napoca. Nu un panou sau indicator rutier, cum
se obişnuia până acum, pentru că ar fi fost instant demontat
de autorităţi din cauza încălcării legii. Ci un panou publicitar,
amplasat pe teren privat, care urează şoferilor “Bine aţi venit”
în limbile română, maghiară, germani şi rromani, care se pare
este un fel de limbă ţigănească. Bine te-am găsit, dragă Ghiţă!
Marea problemă este amplasare siglei Primăriei Municipiului
Cluj-Napoca pe acest panou, inducând lumea în eroarea cum
că ar fi un panou oficial amplasat de autorităţi.

Ce spune legea? “Se interzice utilizarea însemnelor
României, a oricăror semne sau embleme ale instituţiilor stat-
ului, precum şi a denumirilor autorităţilor centrale, locale şi a
instituţiilor publice de către orice entitate juridică privată sau
persoană fizică”. Pe scurt, nu poti folosi sigla primăriei Cluj
când ti se scoală. Ce a făcut Ghiţă Balaşi este o ilegalitate şi
ar trebui cel puţin amendat, dacă nu premiat cu un dosar
penal. Asta da candidatură pentru clujeni!
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Demnitatea de a fi român și alegătorDemnitatea de a fi român și alegător

Gheorge
Funar

OONU a adoptat, în 10
decembrie 1948, Declaraţia
universală a drepturilor omu-
lui. Dreptul la demnitate este
înscris pe primul loc, la art.1,
care precizează: „Toate
fiinţele umane se nasc libere
şi egale în demnitate şi în
drepturi. Ele sînt înzestrate
cu raţiune şi constiinţă şi tre-
buie să se comporte unele
faţă de altele în spiritul
fraternităţii”. Abia la art.3 se
menţionează că „Orice fiinţă
umană are dreptul la viaţă, la
libertate şi la securitatea per-
soanei sale”. În Constituţia
României, din anul 1991 şi în
cea revizuită în anul 2003, nu
este înscris dreptul la demni-
tate. 

Nu întâmplător! 
Cetăţenii români nu

au dreptul la demnitate prin
Legea fundamentală a ţării!
Românilor, urmaşi ai Poporu-
lui Primordial, ai Adevăratului
Popor Ales de Bunul Dum-
nezeu, care trăieşte în Ţara
Sfîntă, în Grădina Maicii
Domnului, care a dat omenirii
cea mai veche Istorie şi
Civilizaţie, le este interzis
dreptul la demnitate, primul
dintre drepturile fundamen-
tale ale omului.

Forţele oculte străine
care, de la sfîrşitul anului
1989, au pus mîna pe Româ-
nia şi pe bogăţiile ei, care au
transformat ţara noastră într-
o colonie europeană,
împreună cu alogenii (evrei)
din conducerea ei şi cu nelip-
sitele „cozi de topor” auto-
htone le-au luat românilor
dreptul la demnitate şi au pus
la cale Holocaustul împotriva
Poporului Român. Acest
Holocaust, cel mai mare din
Istoria omenirii, vizează trei
obiective: exterminarea
Poporului Român; România
să nu mai existe ca ţară; re-
alizarea proiectului „Israel în
România”.

Alegerile locale şi
parlamentare din anul 2012
constituie pentru asasinii
politici şi asasinii economici o
etapă decisivă în Holocaustul
împotriva românilor. Stăpânii
străini ai României, împreună
cu alogenii aflaţi în conduc-
erea P.D.L., U.S.L. (P.S.D.,
P.N.L. şi P.C.), U.N.P.R. şi
U.D.M.R. acordă o
importanţă deosebită pentru
fraudarea alegerilor din acest
an şi pentru împărţirea numai
între ei a Puterii locale şi a
locurilor în viitorul Parlament.
În noua încercare de păcălire
a electoratului, la comandă
externă, s-a înfiinţat U.S.L.,
care a luat sub umbrela sa
P.S.D., P.N.L. şi P.C. , iar
P.D.L. a renunţat la culoarea
portocalie, a trecut la culorile
verde şi albastră, şi în multe
judeţe s-a aliat cu nişte
partiduleţe şi candidează la
alegerile locale sub denu-

mirea de Mişcarea pentru ...
(Botoşani, Mureş etc.).

U.D.M.R., sprijinită şi
aliată pe faţă sau pe dos cu
P.D.L., P.S.D., P.N.L., P.C. şi
U.N.P.R. îi sfidează pe
români cu bannere şi afişe
electorale numai în limba
ungară şi culorile de pe
drapelul Ungariei. În plină
campanie pentru alegerile lo-
cale, Ungaria, împreună cu
numeroasele organizaţii et-
nice ale ungurilor din Româ-
nia şi cu complicitatea
Regimului Băsescu-Boc-Un-
gureanu, a căutat să-i
umilească pe români prin
aducerea în ţara noastră a
rămăşiţelor pământeşti ale
unui criminal din al II –lea
război mondial, care a
omorât numeroşi români şi
evrei. Conducătorii Ungariei
şi ai U.D.M.R. susţin că acest
criminal notoriu ştia să scrie
şi, pe lângă ochitor, era şi
scriitor. La slujba de Rusalii
de la şumuleu Ciuc au fost
aduşi zeci de mii de cetăţeni
din Ungaria şi etnici unguri
din Ardeal, cu drapele ale Un-
gariei şi steaguri ale Ungariei
Mari. 

Turma de pelerini cu
steaguri ungureşti urma să
participe la funeraliile organi-
zate de Ungaria în inima
României pentru un cunoscut
criminal antisemit şi an-
tiromân. Deocamdată, a fost
amînată reînhumarea crimi-
nalului ungur în Sfântul
Pământ Românesc, moştenit
de la geto-daci.  Pentru a lovi
în demnitatea românilor, în
ziua de 28 mai a.c., la Târgu
Mureş, extremiştii şi şovinii
unguri au aruncat cu sticle in-
cendiare în Casa Memorială
a lui Avram Iancu, Eroul
Naţional al românilor. 

Din nou, au constatat
românii că demnitatea lor nu
este apărată de preşedintele
României, de Parlament, de
Guvern şi nici de partidele
politice care s-au aflat, cu
schimbul, la Putere,
împreună cu U.D.M.R..
Acum, P.D.L. şi U.S.L le
cerşesc sau le cumpără vo-
turile românilor sărăciţi şi
umiliţi. Cei care le-au interzis
românilor dreptul la demni-
tate le cer cetăţenilor să-i
voteze la 10 iunie a.c. pe
candidaţii U.S.L., P.D.L.,
U.N.P.R. şi U.D.M.R. la
alegerile locale. Liderii aces-
tor partide şi adunături
politice, de la nivel central şi
local, au amnezie de
primăvară. 

Ei şi-au pierdut parţial
memoria şi uită să le spună
alegătorilor că datorită lor, în
ultimii 22 de ani, s-au
desfăşurat următoarele etape
ale Holocaustului împotriva
Poporului Român: au fost
desfiinţate peste 6 milioane
de locuri de muncă; au fost
distruse toate ramurile
economiei naţionale; au fost
jefuite bogăţiile naturale ale
Poporului Român; cetăţenii

români sunt otrăviţi cu aditivi
alimentari cancerigeni; au
fost alungaţi din ţara-mamă
peste 5 milioane de români,
pe toate continentele; a
scăzut dramatic nivelul de trai
al populaţiei; sunt peste 10
milioane de români săraci şi
foarte săraci; au fost luate îm-
prumuturi externe de peste
150 miliarde euro; a fost
răstignit satul românesc; a
fost prăbuşit învăţâmântul şi
au fost închise 3.000 de şcoli,
exclusiv româneşti; s-a primit
ordin de la F.M.I. şi Banca
Mondială pentru închiderea a
200 de spitale; continuă
genocidul împotriva bolnav-
ilor de cancer, diabet, precum
şi a pensionarilor, care sunt
„ajutaţi” să iasă din sistem; s-
a pus la cale exproprierea
românilor din România de
către titularii licenţelor de ex-
ploatare minieră (iniţiativa
legislativă aparţine P.S.D. şi
P.D.L. şi a fost votată în Sen-
atul României, fără nici un vot
împotrivă, în 27 octombrie
2009); se vinde la străini
pământul românesc. 

Cetăţenii români care
participă la întâlniri electorale
cu candidaţii U.S.L. şi P.D.L.
au ocazia, teoretică, să-i în-
trebe de ce s-au înscris în
competiţie pe listele celor
care sunt responsabili de
Holocaustul împotriva
Poporului Român. Practic, nu
au şansa alegătorii să par-
ticipe la un dialog cu liderii de
la nivelul central şi local ai
P.D.L., P.S.D., P.N.L., P.C.,
U.N.P.R. şi U.D.M.R., care
exersează monologul la
adunările electorale, iar
candidaţii lor au fost instruiţi
să nu apară la dezbateri tele-
vizate cu reprezentanţii Par-
tidului România Mare.

La Cluj-Napoca şi în
judeţul Cluj candidează din
partea P.D.L. pentru funcţia
de primar Emil Boc, iar pen-
tru funcţia de preşedinte al
Consiliului Judeţean finul
său, Alin Păunel Tişe. Amân-
doi au amnezie de primăvară.
Fostul primar şi prim-ministru
Emil Boc şi-a pierdut parţial
memoria şi a uitat complet,
cel puţin, următoarele: prote-
jatul său Sorin Apostu, ajuns
primar al Municipiului Cluj-
Napoca, a făcut vamă din
Primărie şi este arestat; alt
protejat al său, Radu Vasile
Bica, fost vicepreşedinte al
Consiliului Judeţen Cluj, a
fost condamnat la închisoare
pe timp de 5 ani pentru acte
de corupţie; D.N.A.
cercetează scamatoria pusă
la cale de tripleta Boc-
Paszkany-Apostu de recon-
versie a celei mai mari
investiţii imobiliare din Ardeal,
Cartierul Tineretului din Mu-
nicipiul Cluj-Napoca, în
curent electric, cu un prejudi-
ciu de peste 65 milioane euro
pentru Consiliul Local Cluj-
Napoca; a tăiat salariile şi
pensiile; a îndatorat Poporul
Român cu peste 80 miliarde

euro în numai 3 ani; a dat
circa 20 de Ordonanţe de
Urgenţă neconstituţionale; a
închis 3.000 de şcoli şi 70 de
spitale (dintre care 2 în
judeţul Cluj, la Câmpia-Turzii
şi Mociu) etc. Ca şi cînd nimic
nu s-a întâmplat în man-
datele sale de primar şi pre-
mier al României,
preşedintele P.D.L. şi,
totodată, candidatul Emil Boc
la funcţia de primar al Mu-
nicipiului Cluj-Napoca, s-a
adresat în scris locuitorilor din
Citadela Ardealului cu texte
contrazise de faptele sale.
Exemplificăm, din broşurile
electorale ale candidatului
Emil Boc, câteva „perle” care
sunt edificatoare:

a).„Am redescoperit
împreună mândria de a fi clu-
jeni”, după arestarea pri-
marului Sorin Apostu şi a
vicepreşedintelui Consiliului
Judeţean Cluj, Radu Vasile
Bica, pentru acte de corupţie.

b). „Am făcut din copiii noştri
prioritatea zero”, după ce
peste 25% dintre copiii de
români sunt analfabeţi, după
ce au fost tăiate alocaţiile de
stat şi ajutoarele sociale,
după ce a închis 3.000 de
şcoli, după ce peste 100.000
de fetiţe au fost injectate cu
aşa-zisul vaccin împotriva
cancerului de col uterin pen-
tru a deveni sterile, după ce
sute de mii de copii sunt
subnutriţi în România.

c). „Un oraş cu autorităţi lo-
cale responsabile şi de-
schise”, după ce există
exemple concrete şi
ruşinoase de autorităţi locale
iresponsabile şi închise la
Gherla, în penitenciar.

d). „Întoteauna pentru clu-
jeni!”, atunci când a tăiat
salariile, sporurile la salariu şi
pensiile, când a cunoscut şi
acceptat corupţia de la
Primăria Municipiului Cluj-
Napoca şi Consiliul Judeţean
Cluj, când a blocat angajările
în sistemul bugetar, când
absolvenţii de facultăţi
primesc ajutor de şomaj în
loc de locuri de muncă, şi
cînd continuă otrăvirea
populaţiei cu aditivi alimentari
cancerigeni.

Fostul premier Emil
Boc uită să se laude că a fost
primul şef de Guvern demis
de Parlament, în ultimii 22 de
ani, iar în urma manifestaţiilor
de protest din iarna acestui
an a fost obligat să-şi dea
demisia din fruntea Guvernu-
lui Boc V.

Pentru a preveni şi
stopa fraudarea alegerilor lo-
cale, P.R.M., prin semnătura
preşedintelui dr.Corneliu
Vadim Tudor, a solicitat
Biroului Electoral Central să
adopte o hotărâre privind am-
plasarea unor camere video
de supraveghere în secţiile
de votare din toată ţara. La

solicitarea Filialei Cluj a
P.R.M., în ziua de 30 mai a.c.,
în premieră naţională, Biroul
Electoral Municipal Cluj-
Napoca a aprobat am-
plasarea camerelor video în
secţiile de votare şi a cerut
primarului interimar, Radu
Moisin, ca, în maximum patru
zile, să fie amplasate aceste
mijloace de supraveghere a
corectitudinii alegerilor locale.

Se ştie că Guvernul
şi autorităţile locale au am-
plasat camere de luat vederi
şi de supraveghere  în sălile
în care se desfăşoară exam-
enul de bacalaureat, precum
şi în intersecţii, pentru
urmărirea circulaţiei rutiere.

În cazul în care Gu-
vernele Boc, Ungureanu şi
Ponta, precum şi Biroul Elec-
toral Central ar fi fost preocu-
pate, cu adevărat, să  asigure
alegeri libere, corecte şi ne-
fraudate ar fi trebuit să
hotărască de mult timp
dotarea şi amplasarea
camerelor video de
supraveghere în toate secţiile
de votare din ţară. Nici acum
nu este prea târziu!

La 10 iunie a.c., cu
ocazia alegerilor locale,
cetăţenii români au şansa să-
şi exercite dreptul la demni-
tate! Alegătorii români au
dreptul şi obligaţia patriotică
de a fi demni, de a merge cu
toţii la vot şi de a nu vota pe
candidaţii P.D.L., U.S.L. şi
U.N.P.R., formaţiuni vinovate
de Holocaustul împotriva
Poporului Român. Membrii şi
simpatizanţii P.R.M., dar mai
ales candidaţii Partidului
România Mare la alegerile lo-
cale din 10 iunie a.c. au dato-
ria de a-i deştepta pe
cetăţeni, de a-i convinge să
meargă la vot şi să nu mai
voteze cu P.D.L., U.S.L. şi
U.D.M.R. care, în Regimurile
Iliescu, Constantinescu şi
Băsescu, au lichidat milioane
de locuri de muncă; au închis
fabricile, uzinele, combi-
natele, institutele de
cercetări, unităţile agricole,
unităţile militare; au otrăvit
populaţia cu aditivi alimentari
cancerigeni; au alungat din
România peste cinci milioane
de români; au închis mii de
şcoli şi sute de spitale; au je-
fuit bogăţiile naturale; au dat
la firme străine ţiţeiul româ-
nesc cu trei dolari/baril şi
gazele naturale cu cinci
dolari/1.000 m3; au înrobit
Poporul Român pentru
următorii 20-30 de ani.
Ruşine!

Români, fiţi demni!
Participaţi cu toţii la vot! Votaţi
adevărata schimbare, Par-
tidul România Mare!

●
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Românii ca minoritari… majoritariRomânii ca minoritari… majoritari

Cezar 
A. Mihalache

SS-a găsit cine să
râdă de noi: fostul ministru
Laszlo Borbely! Acel per-
sonaj care, deşi afişa o
anumită eleganţă şi
echidistanţă nemaiîntâlnită
pe la alţi miniştri şi lideri ai
UDMR, a fost prins cel puţin
prin preajma sacului în care
îşi înfipseseră mâinile
hrăpăreţe şefii agenţiilor din
zona ministerului pe care 
îl conducea, agenţii
cvasimaghiarizate la vre-
mea aceea. Și am uitat noi,
scuzabil, dar a uitat și
justiţia, impardonabil, foarte
decisă pe atunci să sape
adânc. Unde o fi săpat,
numai ea ştie… Dar azi îl
vedem pe fostul ministru
revenind în forţă. Ieşind la
rampă pentru a ne lua peste
picior.

Şi poate că are şi de
ce! Pentru că măsura luată
de Victor Ponta, de a
asigura un post de parla-
mentar în plus minorităţilor
din zonele în care acestea
reprezintă minim şapte la
sută din populaţie, serveşte
în mod direct intereselor
UDMR-ului. Ba, chiar pe
două fronturi de beneficii,

formaţiunea putând cumula
avantajele electorale din-
spre propria etnie, care se
cam distanţase de ea, mult
mai atrasă de acţiunile
celorlalte două partide
maghiare, grație doar aces-
tei dezastruoase modificări
electorale făcută pe ge-
nunchi de cabinetul Ponta.

În primul rând, prin
externalizarea aşa-zisei
prezenţe maghiare în alte
localităţi din ţară, unde
UDMR şi-a propulsat
candidaţi la primării sau alte
structuri local-administra-
tive, tocmai pentru a
demonstra ulterior în-
cadrarea în procentul minim
de reprezentare de şapte la
sută. Totul pentru a fabri-
ca „dovezile” necesare,
demonstrarea celor şapte
procente fiind mult mai uşor
de realizat chiar şi decât
atingerea pragului electoral
parlamentar de altădată!

Apoi, iar aici ne
merităm din plin ironia pe
care ne-o serveşte ministrul
Borbely, UDMR a mai atins
un țel. E drept, nu unul cu
efect imediat la nivelul de
reprezentare teritorială pe
care vrea să-l demonstreze,
nu unul care aduce beneficii
în ridicarea cotei de pro-
cente în acţiunea de pro-

movare a pretenţiilor vizând
referendumurile locale, dar
care se constituie într-o
mişcare psihologică dură la
adresa românilor din Har-
gita şi Covasna. A românilor
care, de mai bine de două
decenii, au fost abandonaţi
de Statul Român. A
românilor şicanaţi atâta
amar de vreme. A puţinilor
români rămaşi acolo după
presiunile şi acţiunile de tim-
orare venite dinspre felu-
ritele mişcări radicale şi
extremiste ale iredentiştilor,
dar şi dinspre autorităţile lo-
cale controlate de UDMR..

Pentru că, prin noua
prevedere electorală, Victor
Ponta reuşeşte ceea ce
UDMR încearcă să plaseze
în mentalul public de două
decenii. Ideea de colectivi-
tate etnică.

Astfel, în schimbul
unui fotoliu în plus de parla-
mentar care să-i reprezinte
pe Astfel, în schimbul unui
fotoliu în plus de parlamen-
tar care să-i reprezinte pe
românii din HarCov
(reprezentare absolut
necesară, dar care s-a
transformat prin această
măsură într-o armă cu două
tăişuri), premierul i-a împins
oficial pe români în postura
de colectivitate etnică

minoritară în propria lor ţară!
Căci, în clipa în care se va
aplica acest principiu inclu-
siv pentru românii din
localităţile cu populaţie pre-
ponderent maghiară, Statul
Român va trasa practic
statutul de etnici monoritari
şi românilor. De minoritari în
propria lor ţară. Într-o ţară în
care românii oriunde ar trăi
sunt majoritari prin dreptul
lor istoric.

Şi o face acum în
Harghita şi Covasna, dar lu-
crurile vor fi foarte uşor de
extrapolat ulterior. Iar într-un
răstimp mai scurt poate
chiar decât mandatul pe
care încearcă USL să-l
obţină prin aceste artificii,
este posibil ca românii să fie
decretaţi de propriul lor stat
ca etnici minoritari la nivelul
întregului teritoriu. Ceea ce
va servi UDMR-ului în vi-
itoarele asalturi cu iniţiative
legislative vizând en-
clavizarea României.

Poate acum vom
înţelege acel zâmbet ironic
al fostului ministru Borbely
care, vorbind în numele
UDMR, a apreciat „benefici-
ile” pe care le vor avea de
câştigat şi românii din Har-
Cov prin asigurarea unui
reprezentat în plus în parla-
ment aidoma tuturor celor-

lalte minorităţi.
În acest fel, vom

ajunge ca noi, românii, să
fim majoritari doar la nivelul
echivalării în care ne-a
aruncat Victor Ponta prin
aberaţiile sale. Acela de a fi
cei majoritari dintre etnii. Şi
chiar dacă nu va funcţiona
acest criteriu decât la
alegerile palamentare din
acest an, răul produs ne va
urmări multă vreme de
acum înainte.

P.S.

Victor Ponta destituie într-o
veselie directorii de agenţii
ori deconcentrate! Loveşte
năprasnic, taie în carne vie,
totul pentru a face loc pro-
priilor oameni. Pentru că
aşa se întâmplă la noi după
orice alternanţă la putere.
Problema este că, deşi ia
măsuri punitive de acest fel
doar pentru români, în
schimb nu are prea multe
preocupări în a da dovadă
de acelaşi temperament in-
cisiv și în cazul agenţiilor şi
deconcetratelor cu directori,
şefi şi şefuleţi proveniţi din
UDMR. Oare de ce?

●

Virgil
Andronescu

ZZilele trecute, aflat prin
Capitală cu oare-ce treburi, am
hotărât să dau o raită pe
Lipșcani, apoi am coborât spre
cheiul Dâmboviței prin fața
Muzeului. Acolo am putut  ad-
mira în toată goliciunea și
,,splendoarea“ ei, minunata
statuie poleită ,,Omu’ cu
cățeaua!“, prilej de bancuri și
poze hazoase pentru
bucureșteni dar și pentru
curioșii veniți în ,,pelerinaj“ să
vadă ,,minunea“ mai ceva ca o
vizită la Maglavit!

Ideea i-a venit se pare
unui felcer de gâlci și furun-
cule, ajuns primar de urbe,
mare admirator de
franțuzoaice, care, profitând de
zvonul unei noi vizite  a Brigit-
tei Bardot (un fel de Pamela
Anderson din anii de liceu ai
felcerului), mare iubitoare de
animăluțe canine și fosta
blonda sexy, a căutat să-i
pregăteasca o surpriză!

Un bărbat gol cu o
cățea proaspăt fătată țeapănă
în brațe, a găsit dupa mintea
lui că i-ar atrage  atenția ven-
erabilei doamne BB, iar
aceasta  nu ar mai întreba cum
au fost folosiți banii trimiși de
dânsa pentru hrana, îngrijirea
și adăpostirea maidanezilor!
Cioplitorul ales pe sprânceană
să reprezinte mărețul vis al fel-
cerului a cerut să-i dea model,
dumnealui motivând că
lucrează doar după ,,natură“.

Zis și facut…! Pentru
animal au găsit repede model,
după o razie a hingherilor în
Ferentari. La subsolul unui
bloc de nefamiliști se aciuiase
o cățea proaspăt fătată,
hingherii au agățat-o cu-n cor-
don de la un halat de baie, pe
post de laț (lațul original de
gută se rupsese, iar ca să nu li
se impute unealta, hingherii au
improvizat  din ce-au gasit  la
ghena blocului!).

Cățeaua arestată s-a
zbătut și l-a rupt și din smuci-
tura a aterizat în fața tramvaiu-
lui 13, care întâmplător trecea
pe-acolo. Vatmanul nu a putut
frâna, tramvaiul a deraiat,
poliție, pompieri, salvare, toată
lumea a scăpat cu bine,
cățeaua însă … a decedat ! În
grupul de gură cașcă, întrunit
ad-hoc, cioplitorul era pe-acolo
tăind frunze la câini și căutând
modele!

Cățeii orfani se pare
au fost înfiați și hrăniți cu
parizer și salam cu soia  de
însăși ,,tribunul”, care-și  făcea
campanie electorală prin zonă!
Pentru modelul de bărbat  cu
ocările goale, cioplitorul a pro-
pus mai multor masculi să
„pozeze”, dar toți cereau bani!
Rățoiul bețivan (care întâmpla-
tor e tiz cu personajul așa-zis
reprezentat) a fost de acord,
dar cu conditția ca în locul
cățelei maidaneze să i se
aducă un Saint-Bernad, cu
butoiașul cu rom agățat de gât,
dar a renunțat ca negăsind
câinele cerut (fiind o rasă rară),
dar… rromi sunt peste tot!

Așa a ajuns la Bom-
bonel, care a fost de acord să
pozeze fără plată ( gentil cum îl
știm, om care nu are nimic de
ascuns, care sacrifică totul pe
altarul artei!). Bucurie mare pe
cioplitor, dar ce nu știa el era
că de fapt Bombonel își etala și
ouăle, pentru cei care doresc
,,să i le numere!“, fără a fi
acuzat de exhibie și
pornografie (sic !). Așa își
plătește și el ,,polițele“ draguțul
de el!

Repede, pentru a
desăvârși lucrarea, cioplitorul
s-a pus pe treaba, începând

statuia de la picioare, când a
ajuns la gât, Bombonel l-a
anunțat, în mod solemn, că nu-
i mai poate poza pentru că
este citat într-un nou proces (al

cate-lea?) de dușmani!
Cioplitorul a dat cu

dalta și ciocanul de pământ, s-
a îmbătat, și-a ras mustața  și a
amenințat că se duce să se
facă miner la Motru! Felcerului
i s-a făcut milă de el și a
hotărât să-i pozeze: să nu
rămână statuia fără cap,  așa
ca și-a pus un castron pe
scăfârlie, ca să iasă bine
frizura! I-a ieșit o mândrețe de
breton, de-ar face-o geloasă și
pe Mireille Mathieu, (ce ziceam
eu mai ‘nainte!, dansu’ are tre-
cere la franțuzoaice!) și uite
așa ,,capodopera s-a

d e s ă v â r ș i t !
Daca ar fi să facem o

clasificare a prostiei, a
urâțeniei și a absurdului (nu
degeaba Eugen Ionescu e de-

al nostru!), acest monument
românesc ar fi ,,number one”!
Vorba unui prieten francez
,,multă minte la voi la români,
dar… proasta !“.

Statuia în sine are
totuși o valoare, în afara de
faptul de a produce dezgust
ochiului și întrebări incomode
din partea copiilor… Are val-
oarea unei cantități echivalente
de bronz, ce s-ar preda la
Remat, din care s-ar scădea
prețul demontării ei de pe su-
port (folosit deja drept copac
de maidanezii și bețivii ce trec
pe-acolo!). 

Și transportul la prima
unitate de profil (e adevărat, s-
au oferit să facă lucrul ăsta
gratuit vreo două echipe de
descarcerare și negustorii de
fier vechi). Cât despre person-
ajul istoric, care se zice c-ar fi
reprezentat, tiz cu băseaua
noastră! Nenea cioplitoru  are
simțul dreptății și al umorului! 

Așa… după aproape
două milenii, Viteazul Rege
Decebal este răzbunat!.

●

O alternativă la… taxidermie! Poleiala!O alternativă la… taxidermie! Poleiala!


