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poate înălța...”

- Lucian Blaga
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Cezar
A. Mihalache

DDepopularea satelor
româneşti este o realitate
dureroasă. Inclusiv în Banat. Iar
existenţa unei Ligi Bănăţene ar
fi putut asigura, chiar dacă este
implicată şi în politica locală, ca
susţinător al Uniunii pentru
Timiş şi PNŢCD, o promovare
reală a intereselor bănăţenilor
pe plan cultural, istoric şi social.
Din păcate, încărcătura politică
este din nou cu mult mai mare
decât cea spirituală şi socială
specifică unei asociaţii, iar de-
parte de a promova cu
adevărat nevoile de conservare
ale ultimelor rămăşiţe ale vetrei
bănăţene tradiţionale, liderii
asociaţiei aruncă pe piaţă idei
de-a deptul debusolante.

E drept, dacă am fi vor-
bit despre o simplă asociaţie
culturală, un alt ONG care
mimează preocuparea pentru
apărarea românismului, proba-
bil că aceste idei ar fi stârnit
doar zâmbete şi replici ironice.
Dar ne aflăm în faţa unei
mişcări cu evidente afinităţi
politice, iar promovarea unor
idei de colonizare a Banatului
este de natură să ridice anu-
mite semne de întrebare vizavi
de adevăratul scop al ONG-
ului. Să fie vorba de încercarea
de a ieşi în evidenţă, în per-
spectiva următorului pas politic,
alegerile parlamentare, a „lid-
erului” care sugerează această
colonizare, în prezent un „sim-
plu” consilier local din
Timişoara, sau de dorinţa de
afirmare a „ong” –ului ca parte
a jucătorilor care vor să felieze
diverse autonomii în România?

Pentru că a sugera
ideea repopulării satelor
româneşti cu o colectivitate din
afara României, „colonizare”
promovată ca acţiune
umanitară, prin eventuala acor-
dare a statutului de refugiaţi
celor vizaţi, pentru a nu încălca
legea supremă, este de o
nesăbuinţă majoră. Mai ales
când vine dinspre personaje
care cochetează cu politica.
Personaje care, în loc să in-
dentifice soluţiile care ar putea
umple fisurile apărute în identi-
tatea şi unitatea vetrelor
tradiţionale din zonele în care s-
au produs depopulări masive, şi
nu este vorba doar de satele
bănăţene, ar vrea să vadă
aşezate pe aceste meleaguri o
populaţie total diferită de cea
trăitoare de veacuri pe acele
locuri.

Astfel, în loc să încerce
să-i convingă pe cei ce au ple-
cat din Banat să se întoarcă
acasă, unul dintre liderii ligii
propune împământănirea pe
vetrele părăsite ale satelor
bănăţene a unor colectivităţi de

albi, deveniţi acum minoritate,
din Africa de Sud! Or, să fie o
coincidenţă faptul că prop-
unerea vine într-un moment în
care, oficial, mai bine de şase
la sută din terenurile agricole
ale ţării sunt deja administrate
sau luate în arendă de firme
sau cetăţeni străini? Care
aşteaptă doar momentul în
care parlamentul va vota legea
vânzării pământului direct către
străini. Să fie doar o întâmplare
faptul că ideea vine într-un mo-
ment în care deja mult prea
multe oraşe au fost invadate,
sub pretextul aducerii unei forţe
de muncă ieftine, cu mult prea
mulţi chinezi, indieni ori pachis-
tanezi, vorbindu-se atât de lejer
de construirea unor cartiere
gen „China Town” în Capitală
sau în oraşele mari?!

Să fie o întâmplare că
astfel de idei se nasc într-un

moment în care, în vreme ce
tinerii noştri pleacă să
muncească pe salarii de miz-
erie „afară”, fermierii din Europa
de Vest se mută masiv în
România, în prezent în toate
colţurile ţării existând agricultori
din Vest care construiesc sau
reconstruiesc ferme. Iar o ţară
care dispune de peste 15 mil-
ioane de hectare de teren arabil
are ce să ofere fermierilor care
vin Danemarca, Germania,
Marea Britanie, Italia sau
Spania. Mai ales că şi preţul de
vânzare al pământului este cu
mult mai mic decât cel din ori-
care altă ţară a UE. Cum va sări
însă procentul de şase la sută
în momentul în care Statul
Român le va permite străinilor
să devină şi proprietari cu acte
pe pământurile noastre?

Nu, nu este nimic
întâmplător! Iar colonizarea
României a început prin alu-
ngarea sub presiunea
economică a românilor şi per-
misivitatea aşezării aici a mii de
străini. Un proces care nu doar
că va continua, dar se va şi ac-
celera în ţara în care până şi
premierul ei a preferat să
păstreze ca bonă pentru copii o
filipineză, dând parcă un sem-
nal al subminări rostului
românilor în propria lor ţară.

Statul Român a scăpat
de sub control procesul de em-
igrare şi depopulare rurală a
ţării. Milioane de români au ple-
cat departe de ţară pentru a-şi
găsi un colţ de pâine. Iar
mesajul pe care îl primesc din

ţară, de la autorităţi, mai ales
când se încearcă şi restrân-
gerea drepturilor lor electorale,
este clar acela că nici nu mai
sunt doriţi înapoi. 

Într-un moment în care
fundamentele Statului Român
sunt dezagregate prin
sfărâmarea celulei de bază a
oricărei naţiunii, familia, într-un
moment în care România a de-
venit ţara copiilor care trăiesc
fără părinţi, într-o cultură care
nu mai ai are nici o legătură cu
valorile morale de bază ale
poporului român, unul dintre
fondatorii ligii bănăţene, con-
silierul local Bogdan Herzog,
propune popularea satelor
părăsite cu o colectivitate
africană. Şi nici nu contează pe
cine ar vrea să se bazeze
acesta în repopularea satelor.
Chinezi, africani, indieni… 

Importantă este încer-
carea, voită ori nu, de a mai
crea câteva fisuri în structura
unitară-identară a României.

Pentru că, o colo-
nizare, fie și motivată de nece-
sitatea aducerii unei forțe de
muncă ieftină, cazul chinezilor
care, deja, s-au extins ca
prezenţă dincolo de dimensi-
unea iniţială a fabricilor-con-
tainer, în care îşi defăşurau
activitatea, ridicând acum
pretenții pentru clădirea unor
adevărate „china-town”, ori sub
motivaţia acordării statutului de
refugiaţi, cazul populaţiei buri
din Africa de Sud, pe care vrea
consilierul local din Timişoara
să o colonizeze în satele din
Banat, ridică probleme prin
însăşi crearea artificială a unei
unei noi minorităţi etnice (buri)
şi religioase (calvină). Or, într-o
Europă care nu-şi maschează
tendința de a-şi recupera pro-
priile identităţi naţionale, într-o
Europă în care emigranţii au o
situaţie mai precară ca oricând,
inclusiv ţiganii noştri, expediaţi
„in corpore” acasă, fără ca vreo
organizaţie umanitară să mai
protesteze vizavi de drepturile
lor europene, o asemenea idee
este de-a dreptul neghioabă.

Desigur, putem pleca
de la premiza că propunerea
respectivă este pur şi simplu o
aberaţie a fondatorului ligii. Iar
faptul că vine de la un personaj
implicat şi politic este chiar o
coincidenţă. Dar lucrurile
capătă un cu totul alt sens
citind preocupările pe care le
are Liga Bănăţeană în încer-
carea de a crea un cap de pod
al autonomizării. Pentru că
asociația urmăreşte, pe lângă
crearea unui lobby la nivel
naţional şi european pentru
Banat, şi „realizarea autonomiei
locale, prin regionalizarea
administrativă şi descen-
tralizarea financiară”.

●

După 73 de ani…După 73 de ani…

Ion
Măldărescu

FFrau Merkel, Cance-
larul Republicii Federale Ger-
mania sosit în vizită oficială la
Chişinău, în ziua de 22 august,
a servit românilor din stânga
Prutului un discurs cu kremm-
schnit şi cucută. 

În aceeaşi zi s-a întors
la Berlin, iar momentul
seamănă leit cu ziua de 23 au-
gust 1939, când Joachim von
Ribbentrop a mers la
Moscova, a semnat, împreună
cu Molotov – în prezenţa
„Tătucului popoarelor” – acel
„pact neghiob”, ale cărui
consecinţe sunt suportate şi
astăzi de către românii de pe
ambele maluri ale Prutului, şi
tot în acea zi a revenit la
Berlin. Deşi drumul a fost bun
și fără guri de canalizare „în re-
lief”, cineva a dorit mult să-i
ofere un cadou „aprins” – de
pe vremea lui Molotov –
oaspetelui domnului Filat.

Să fi mers Frau
Merkel la Chişinău de dragul
moldovenilor? Ba!, zic eu. Să
fi ajuns Frau Merkel în
Moldova de dragul lui Filat? 

Ba!, zic eu. Venit-a
mai degrabă cu gând ascuns.
Umblă prin târg vorbă rea că
Ţarul Putin şi Frau Merkel ar fi
pus gând rău românilor. Ce ţi-
e, Doamne şi cu vremurile
astea zăpăcite! Până una-alta,
prevăzătoare, Frau Ribb-kel a
mai adunat un coş de puncte
pentru următoarea campanie
electorală din Germania. 

Se pare că interesele
succesorilor lui Karl I, der
Große, s-au întâlnit cu cele ale
urmaşilor lui Petru I cel Mare,
la fel de parşive, la fel de dis-
tructive ca şi-n ’39. Cancela-
rul german i-a aburit pe
moldoveni cu vorbe mieroase,
nepomenindu-le decât în
treacăt de anii grei ai celui de-
Al Doilea Război Mondial.

Auzit-aţi domniile
voastre să ceară niscai scuze
pentru grelele suferinţe la care
au fost supuşi basarabenii
după ce au fost rupţi de ţara-
mamă, în 1940? Ciotul de ţară,
nedorit de postdecembrista
„bunicuţă” în ’90, stă acum pe
un cazan în clocot (vezi
situaţia de la Bălţi) şi nu de
dragul românilor moldoveni le
pasă occidentalilor. „Interesul
poartă fesul”, chiar dacă nu
este piesă în vestimentaţia la
modă în Berlin. Frau Ribbkel
n-a scos o lacrimă pentru
suferinţele celor dispăruţi, pen-
tru „destrămarea neamului
românesc și ruperea teritoriilor,
pe care acum nu le vom mai
recupera, iar sânge pentru el
s-ar curge în zadar, pentru că
nu avem putere în fața armatei

ruse, și nici puterea cuvântului
în fața celor de la Kremlin.”

După 73 de ani de la
semnarea nefastului Pact
Molotov-Ribbentrop, prin care
România a fost ruptă în bucăți,
iar Germania își declara dezin-
teresul faţă de teritoriul
Basarabiei, Frau Ribbkel a
transmis un mesaj dificil de
înţeles, corelat și „parafat”
împreună cu Moscova. N-a
venit Frau Ribbkel, nici să
ceară scuze pentru faptele lui
Ribbentrop sau Hitler din ’39,
nici să dea o mână de ajutor 
în rezolvarea problemei
transnistrene. N-a scos un
sunet despre mult discuta-
ta federalizare, ci doar
ambiguităţi despre regimul lib-
eralizat de vize şi că Moldova
ar fi făcut progrese în ultimii
ani… „Barierele artificiale din-
tre cele două maluri ale Nistru-
lui trebuie înlăturate, iar
libertatea de mişcare trebuie
garantată pentru promovarea
dezvoltării şi încurajarea
investiţiilor”, a mai spus cance-
larul german. Declaraţia pare a
fi o reeditare edulcorată a
memorandumului Kozak de
federalizare a Republicii
Moldova, propus de Vladimir
Putin în 2003″. Am totuşi, o ne-
dumerire: ce-o fi căutat
Voronin la întâlnirea restrânsă
cu Frau Ribbkel? Să-l fi dele-
gat Ţarul?

Despre premierul-
gazdă şi discursul său, numai
de bine, dar… cam cusut cu
aţă albă și acesta, cam cu
miros de tămâie.

N.B.:

Nefiind prea greu de
perceput mesajul adresat
românilor de pe ambele maluri
ale Prutului, mai că-mi vine să-
i zic vizitatoarei de-o zi, delicat,
în limba cea mai uzitată azi în
relaţiile internaţionale: „Go
home, frau Ribbkel! Go
home!”. Oricum, potrivit Jur-
nal.md, premierul moldovean
şi-a stăpânit cu greu lacrimile
în momentul despărţirii. Frau
Ribbkel l-a îmbrăţişat cu
amândouă mâinile pe prim-
ministrul moldovean din
stânga Prutului. Mai lipseau
câteva cutii goale, agăţate de
ampenajul avionului, înscrisul
„Just married”… şi plecau în
„luna de miere”.

●



Firea românilor 3

Prezențe și reacții românești în ArdealPrezențe și reacții românești în Ardeal

Maria
Cobianu-Băcanu

AAcţiunilor continue din
ultimii 22 de ani de dezagre-
gare a comunităţii româneşti,
liderii noștri din Ardeal au
încercat să le contrapună o
serie de măsuri raționale. Ast-
fel, s-a dat în permanență un
semnal de rezistență, românii
reușind să-şi construiască pro-
priul bloc de instituţii şi
organizaţii etnice.

Pentru promovarea
propriilor valori româneşti şi
afirmarea identităţii româneşti
înjosită de maghiari în 1989-
1990, au înfiinţat Liga Cultural-
Creştină „Andrei Şaguna” la 14
martie 1992, la Sf. Gheorghe.
Liga a fost un ferment primor-
dial în refacerea tramei
ţesutului social şi instituţional al
românilor din Covasna şi
Harghita care, de-acum
înainte, şi-au găsit cadenţa în
reorganizarea vieţii sociale şi a
organizaţiilor etnice proprii în
neîncetata bătălie pentru
menţinerea românilor şi a
românităţii în Curbura
Carpaţilor Răsăriteni.

Românii au reorgani-
zat, în limitele posibile, luptând
cu puterile locale maghiare,
învăţământul în limba română,
destabilizat de maghiari prin
alungarea cadrelor didactice şi
a elevilor români, dar contin-
uând să menţină şcoli mixte
pentru copiii de maghiari care
voiau să înveţe şcoala în limba
română.

S-a înfiinţat Episcopia
de Covasna şi Harghita care,
prin prezenţa binefăcătoare a
Episcopului de suflet şi de
spirit P. S. Ioan Selejan, a de-
venit nucleul în jurul căruia s-a
construit, ulterior, o întreagă
salbă de instituţii de cultură, de
ştiinţă şi spiritualitate
românească. O dată înfiinţată,
Episcopia a iniţiat o puternică

mişcare etnică, ştiinţifică şi
confesională. A readus în su-
fletul românilor credinţa şi în-
crederea că Dumnezeu nu i-a
uitat, renovând, construind şi
dând în circuit confesional
peste o sută de biserici,
mânăstiri şi lăcaşuri de cult
ortodox. Centrul Ecleziastic de
documentare „Nicolae Colan”,
născut în cadrul Episcopiei, s-
a transformat într-un laborator
efervescent de dezbateri pe
teme etnice, ştiinţifice, eu-
ropene, urmate de acţiuni
corespunzătoare pentru
păstrarea identităţii naţionale,
contracararea tendinţelor de
enclavizare a populaţiei
româneşti şi înscrierea zonei
Covasna şi Harghita în proce-
sul complex de integrare
europeană a României. Simul-
tan, a devenit însă si o instituţie
de coagulare a relaţiilor dintre
tinerii români şi cei din afara
graniţelor ţării, mai ales, a celor
din vecinătatea lor.

Văduviţi de şansa de
a-şi pune în valoare mărturiile,
vestigiile materiale ale istoriei,
culturii şi civilizaţiei noastre din
timpuri străvechi până în zilele
noastre, din cauza desfiinţă-
rii Muzeelor Judeţene şi
transformării lor, „prin hotărâre
unilaterală”, cum spune Ioan
Lăcătuşu, în „Muzee Naţional
Secuieşti”, românii nu s-au dat
bătuţi. Prin strădania corpului
clerical zonal în frunte cu I.P.S.
Dr. Antonie Plămădeală, Mitro-
politul Ardealului, Crişanei şi
Maramureşului, a Ligii Cultural-
Creştine „Andrei Şaguna” şi cu
sprijinul susţinut al Secretariat-
ului de Stat pentru Culte şi al
altor instituţii judeţene, firme
particulare şi buni creştini care
au contribuit cu colecţii şi
obiecte de cult din toate paro-
hiile judeţului, a fost inaugurat
la 4 decembrie 1993, în incinta
Catedralei Ortodoxe din Sf.
Gheorghe Muzeul Spiritualită-
ţii Româneşti. Expoziţia
permanentă, la îndemâna tu-

turor enoriaşilor, vizitatorilor şi
specialistilor interesaţi,
ilustrează continuitatea
permanentă a românilor pe
aceste locuri şi vechimea
creştinismului lor din perioada
etnogenezei neamului nostru.
Printre exponatele-valori se
numără colecţii de icoane pe
lemn şi pe sticlă, din secolele
XVIII şi XIX, multe provenind
din bisericile dispărute sau din
lăcaşuri de cult, rămase cu
credincioşi puţini sau chiar fără
de credincioşi, în urma vitregi-
ilor vremii (Lăcătuşu, 2002, p.
100), obiecte liturgice şi
veşminte preoţeşti, documente
şi obiecte ale personalităţilor
care s-au născut în ţinutul Co-
vasnei, mărturii din bisericile
ortodoxe româneşti distruse în
perioada horthystă, 1940-
1944. Succesul obţinut la în-
ceputul anului 2006 este
refacerea clădirii cu fonduri de
la Ministerul Culturii in care se
va muta Muzeul Carpaţilor
Răsăriteni şi re-punerea în cir-
cuitul turistic a preţioaselor
piese de tezaur istoric şi arhe-
ologic ţinute prin depozite de
peste15 ani. Ulterior, în cadrul
Muzeului, s-a înfiinţat Centrul
de Documentare „Nicolae
Colan” pentru identificarea,
prelucrarea şi valorificarea lit-
eraturii şi informaţiilor despre
românii din Sud-Estul Transil-
vaniei.

Eforturile de refacere
a reţelei muzeistice judeţene
existente până în 1989, care
cuprindea exponate din am-
bele culturi, maghiară şi
română, şi destrămate, prin
separarea muzeelor secuieşti,
devenite şi „naţionale”, sfidând
demnitatea românilor, au con-
tinuat prin înfiinţarea la 1 oc-
tombrie 1995 a Muzeului
Carpaţilor Răsăriteni, întâi, ca
secţie a Muzeului Naţional de
Istorie a Transilvaniei din Cluj-
Napoca, ulterior, ca instituţie
muzeală de sine stătătoare.
Devenit muzeu de referinţă în

circuitul muzeal naţional prin
realizările din arheologie, isto-
rie, memorialistică, s-a dez-
voltat neîncetat, şi-a făurit
propria editură, „Carpaţii
Răsăriteni”, a înfiinţat case
memoriale şi muzee tematice,
specifice zonei. Ca o realizare
importantă semnalăm, de
asemenea, înfiinţarea Muzeu-
lui Oltului şi Mureşului în Mier-
curea Ciuc.

În primii ani după
1989, societatea civilă
românească din Covasna şi
Harghita şi-a întregit viaţa
culturală reînviind tradiţiile cul-
turale anterioare prin instituţii
proprii, teatre, biblioteci,
arhive, ansambluri folclorice,
publicistică şi prin înfiinţarea
unor organizaţii ca „Vatra
Românească”, mult temută de
liderii maghiari, fapt pentru
care a şi fost discreditată şi,
după un timp, şi-a încheiat ac-
tivitatea, Fundaţia „Miron
Cristea” la Miercurea Ciuc,
Asociaţia cadrelor didactice din
judeţul Harghita etc.

Antrenarea tuturor
cercetătorilor locali şi din ţară
la studiul problemelor etnice
specifice românilor din sud-
estul Transilvaniei şi alături de
ei a tineretului studios din zonă
şi din Asociaţia Creştin
Ortodoxă Română (ASCOR) la
realizarea şi publicarea lor a
fost una din strategiile cele mai
fericite pentru a ridica prob-
lematica etniei române,
minoritară numeric din Cov-
asna şi Harghita, la rangul de
problemă de interes naţional.
Dezbaterile ştiinţifice realizate
cu ocazia Universităţilor de
vară de la Făgeţel şi Izvorul
Mureşului ajunse in 2005 la
ediţia a VIII-a şi cu prilejul Se-
siunilor Naţionale de
Comunicări Ştiinţifice cu tema
„Românii din sud-estul Transil-
vaniei – Istorie, Cultură,
Civilizaţie” sunt mărturii
elocvente ale atmosferei de
profundă şi responsabilă

analiză a problemelor cruciale
pe care trebuie să le identifice
comunitatea ştiinţifică a
cercetătorilor din zonă şi din
ţară şi pe care trebuie să le re-
zolve societatea civilă locală,
având alături ŢARA, întreaga
societate românească, dar mai
ales organele centrale de de-
cizie şi execuţie: Preşedinţia,
Parlamentul şi Guvernul.

O formă de organizare
care constituie o încoronare şi
o sinteză novatoare a efortului
de mobilizare a tuturor energi-
ilor pozitive ale românilor de
cele mai variate statute sociale
şi culturale este înfiinţarea Fo-
rumului civic al românilor din
Harghita şi Covasna, la 27 mai
2005, al cărui scop este de a
asigura coordonarea şi uni-
tatea de acţiune a societăţii
civile din judeţele Covasna şi
Harghita, în vederea păstrării
şi dezvoltării identităţii
naţionale a românilor din cele
două judeţe şi asigurării unei
convieţuiri interetnice normale
cu ceilalţi locuitori ai zonei, în
interesul bunăstării generale şi
a binelui public, în contextul
integrării României în Uniunea
Europeană.

Din păcate, coaliţiile
de conjunctură, dar continue
cu UDMR-ul din 1996 până în
prezent ale tuturor guvernelor,
au creat şanse de succes în
deosebi maghiarilor care
rămân veşnic nemulţumiţi deşi
îşi văd an de an împlinite
proiectele de autoguvernare în
Covasna şi Harghita cu
tendinţă de extindere şi în alte
zone ale Ardealului, pe când
românii se văd lipsiţi total de
forţa statului român şi lăsaţi
total la cheremul autorităţilor
atotdominatoare maghiare.    

●

În plagiate să ne batem sau în obediențe să ne înfruntăm?În plagiate să ne batem sau în obediențe să ne înfruntăm?

Nicolae 
Balint

CCine are mai mulți
plagiatori? PDL sau USL?
Episodul presupuselor pla-
giate la nivel înalt (Udrea,
Kovesi, Mang, Ponta și
cine-o mai urma…)
reprezintă, în mod cert, doar
(încă) un episod din cele ce
se vor succede în ”lunga
vară fierbinte” pe care o
traversăm. Fierbinte și la
propriu și la figurat. 

Episodul plagiatelor,
dincolo de conotația lor
politică, ne arată însă doar
încă o fațetă a etern refor-
m a t u l u i - n e r e f o r m a t
învățământ românesc.
Teren de continue exeperi-
mente de mai bine de 20 de
ani pentru diverși miniștri
diletanți care-și închipuie că
doar cu ei (musai) și numai
cu ei începe ”adevărata

reformă”, învățământul
românesc pierde.

Privit ca o afacere
de ”băieții deștepți din

învățământ”, acesta pierde
elevi, pierde profesori
pregătiți și devotați meseriei
și pierde din conținutul său
viabil în timp. Și atunci, ne

mai mirăm de ce nu avem
nici măcar o universitate în
primele 500 din lume? ”Doc-
torii” fără operă au ajuns să

căpușeze învățământul
românesc la nivel de decizie
și la rândul lor să creeze și
alți ”doctori” asemenea lor.
Ar fi interesant să aflăm câți

”doctori” (nu medici, pentru
care am tot respectul) avem
la mia de locuitori…că la
grade militare distribuite pe
nemerit, ne-am lămurit. 

Totul a devenit atât
de politizat în țara asta
încât, dialectic privind lu-
crurile, e de presupus (și
sperat) că va veni și un mo-
ment zero. Al unui nou în-
ceput. Cu toate suferințele
și sacrificiile pe care acesta
le va presupune. Revenind
însă la ce se întâmplă – sau
urmează să se întâmple – în
spațiul public…

În curând se vor
scoate și dosarele. Bine și
meticulos întocmite de
băieți pricepuți și specializați
pe astfel de probleme, ele
au stat la popreală până
acum. Până spre toamnă.
Pentru că la toamnă se vor
număra… voturile. E un
război pe viață și pe moarte.

Dincolo de politic –
ceea ce ni se oferă zilnic pe

sticla TV și în ziare – e însă
un altfel de război. Mult mai
subtil. Un război total. În
care se aruncă resurse, se
folosesc oameni din diverse
structuri…și se mizează pe
susțineri externe. Este,
dacă vreți, și un război al
obediențelor. Cine îl susține
(din afară) pe Băsescu? Dar
pe Ponta? 

Care este prețul pe
care trebuie să-l plătească
fiecare dacă va fi câștigător
la final? De fapt…prețul îl
vom plăti noi, poporul. Ca
întotdeauna…

Trăim în aceste luni
o nouă formă a ”luptei de
casă”. Mă refer la cele două
case, Cotroceni și Victoria.
Indiferent însă de cine va
câștiga, cei care vor pierde
vor fi aceeași. Adică noi. Cei
care, la final, vom achita de
fapt ”nota de plată” a aces-
tui război machiavelic.

●



4 Tichia de politician

România, mai este a noastră?!România, mai este a noastră?!

Sorin
Andrei

SSe vede la televizor, în
ultimele săptămâni, o încer-
care de normalizare a atitudinii
presei în calitatea ei de forma-
toare de opinie a poporului –
vorbim despre campania
numită ”România este a
noastră”. ”România este a
noastră, a celor mulţi, a celor
ce muncim, a medicilor, munci-
torilor şi ţăranilor, a oamenilor
frumoşi şi corecţi, a copiilor
noştri care vor să trăiască într-
o ţară curată şi prosperă” şi dă-
i, şi zi-i, şi intră pe internet şi să
vezi acolo câte categorii so-
ciale sânt evocate de românii
care visează frumos şi speră
că, vreodată, minunea asta
chiar s-ar împlini!

Ce frumos sună
aceste, din păcate, deziderate,
pentru că astea sânt, dezider-
ate şi nu realităţi. Pentru că
visul durează doar câteva se-
cunde după care aceleaşi tele-
viziuni, sau site-uri, sau ziare,
te readuc cu picioarele pe
pământ şi constaţi că România
nu este nici pe departe a celor
deja pomeniţi. 

Nu, nu! România este
în continuare, şi parcă de la zi
la zi tot mai pregnant, a
ţiganilor cu cefe groase şi
nespălate de care atârnă
lanţuri de 10000 de euro 
bucata făcute din furt,
înşelăciune, cămătărie,
pornografie, trafic cu tot ce
este ilegal şi, mai presus decât
orice, prin mită, prin mituirea
tuturor celor care ar fi trebuit
să-nfunde de mult puşcăriile cu
ei, a şmecherilor care n-au în
acte decât vreo casă de-a lui
tac-su şi-a lui mă-sa ridicată
acum cincizeci de ani dar care
în realitate învârt milioane de

euro prin tot felul de afaceri
ilicite, a baronilor (locali, sau
centrali, dacă asta mai
contează), care şi-au strâns
sute de milioane, sau de ce nu
miliarde, exclusiv din afaceri cu
statul, adică din bugetul public
susţinut din ”banul văduvei”, şi
a politicienilor, această
pecingine, acest cancer gener-
aliat pe corpul României ac-
tuale, care fie ”operează” cot la
cot cu primii, fie se consideră
mai ”morali” şi acceptă, vezi
Doamne, doar mita oferită de
primii pentru a le oferi acestora
protecţie. A ăstora este Româ-
nia, dragi români. Degeaba
visăm frumos, zece secunde,
pentru că apoi ne izbim, iară şi
iară, de acelaşi perete impla-
cabil, degeaba strigăm prin
pieţe publice ”jos ăla”, ”jos ăia”,
pentru că ei tot ceea ce ştiu
fac, degeaba punem presiune
pe cei care ne conduc acum
spre a pleca pentru că vor veni
ceilalţi care ne-au mai condus
şi care au fost idem cu ăştia. 

Degeaba. România nu
mai este de mult a nostră, ci
aproape exclusiv a acestor
criminali economici – politicieni
venali şi corupţi, afacerişti
veroşi, speculanţi de toate
felurile – care, toţi, au acelaşi
imens păcat, anume manipu-
larea frauduloasă a banului
public.

Unde îi întâlneşti pe
aceşti ucigaşi ai propriului
popor? În primul rând în par-
tidele politice gen FSN (că ce
altceva este PSD-ul şi PDL-
ul?!), PNL, PC, UNPR, UDMR
(o adunătură a ungurimii care
are o singură ţintă – ruperea
Ardealului de România!), şi-
mprejurul acestora, roind ca
niste muşte în jurul ”rahatului”
ştiind că acolo este dedulcirea.

A  ăstora este Româ-
nia. În continuare. Nimic nu-i
sperie, nimeni nu-i opreşte.
Nici n-ar avea cine pentru că

hora interesului personal, sau
de grup, în detrimentul celui
naţional, sau al poporului, este
imensă. Toţi, de la vlădică la
opincă, sânt mânjiţi şi ca să ne
lămurim bine faţă de dimensi-
unile dezastrului numit manip-
ularea frauduloasă a banului
public, tot mass-media este
cea care demarează un alt
proiect, anume urmărirea şi
darea în fapt a primarilor din
mediul rural îmbogăţiţi peste
noapte.

Iată, stimaţi români,
ăştia, nederanjaţi de nimeni
până acum, au reuşit în zece –
cincisprezece ani să strângă
averi pentru care orice familie
de afacerişti din vestul cel de
unde am importat capitalismul
şi democraţia a trebuit să
trimită în cealaltă lume câte
cinci – şase generaţii, dacă nu
chiar mai mult. Cum au reuşit
ai noştri această devansare
demnă de cartea recordurilor?

Simplu de tot – manip-
ulând fraudulos banul public,
banul de care trebuia să te bu-
curi tu, eu, şi, desigur şi el, dar
într-un cu totul alt mod, iar vâr-
ful de ”producţie” pentru aceşti
”lupi tineri” este dat de pe-
rioada în care înspre ei au în-
ceput să curgă laptele şi
mierea fondurilor europene.

Aici, neputându-mă
abţine, trebuie să menţionez
un fapt pentru care îmi cer
scuze că vi-l prezint ca pe un
lucru ce, personal, l-am
prevăzut ca urmând să se în-
tâmple. Ei bine, după ce au tre-
cut primii ani de la marea
păcăleală din decembrie ’89,
constatând că în România nu
se întâmplă nimic bun pentru
popor, unii dintre noi au de-
venit, conform firii noastre, din
nou entuziaşti, sperând că
odată cu intrarea în ţară a ban-
ilor de la străini (ce atunci erau
doar anunţaţi), lucrurile se vor
schimba radical. ”Nu se poate,

domnule, este clar că noi nu
sântem în stare să ne
gospodărim, dar nici n-avem
cu ce. Să vină odată banii de la
europeni pentru că numai in-
vestind astfel de sume vom
scoate ţara din impas”!!!
(măcar de-ar fi venit de la eu-
ropeni, dar ei mai sânt şi de pe
la alţi tăiaţi împrejur).

Atunci, în faţa acelor
speranţe deşarte dar fru-
moase, mai că nu-mi venea
să-i contrazic, deşi eram
aproape sigur că deabia după
venirea respectivilor bani,
politicienii noştri, înconjuraţi de
toţi lacheii lor, îşi vor da, pe
deplin, arama pe faţă. De unde
aveam acel simţământ? Doar
din temerea că ei, cei deacum,
îi vor imita până aproape de
perfecţiune pe predecesorii lor
din anii în care cel mai caris-
matic politician român al tu-
turor timpurilor, Corneliu Zelea
Codreanu, le striga din tot su-
fletul lui de român jertfelnic
pentru interesul naţional să nu
mai fure banul public. Din
păcate, lucrurile s-au repetat
ca şi trase la indigo. 

Se fură la Bucureşti,
se fură în prefecturi şi în con-
siliile judeţene, se fură în
primăriile comunelor rurale,
vorba lui Petre Ţuţea. Se fură
peste tot şi se fură banii
poporului, banii cu care oa-
menii, care fac aceşti bani, ar
putea trăi mai bine; nu ca nişte
nababi, nu ca nişte opulenţi, ci
doar mai bine şi atât. Aceşti
oameni, care, repet, fac banii
pe care îi fură toţi criminalii
economici de care am vorbit,
au dreptul garantat de statul
social român, ca acele sume
să fie cheltuite în interesul şi
spre binele lor, iar dacă, din
cauze independente de voinţa
poporului, bugetul ţării devine
insuficient pentru a asigura o
viaţă socială decentă şi
firească, cureaua trebuie

strânsă, normal, dar trebuie
strânsă în egală măsură şi de
talpă şi de frunte.

Ce să zică biet
românul care n-are bani nici
măcar pentru a se deplasa
până la un medic, când aude
cum cei trimişi de el să-l
reprezinte, să-l conducă spre
mai bine şi să-i apere intere-
sele, strâng averi de zeci de
milioane de euro, prin rapt, în
câţiva ani?! Ce să zică atunci
când banii veniţi de la creditorii
României, pe care tot el îi va
returna dar care ar fi trebuit să-
i facă şi lui viaţa mai uşoară,
sânt furaţi de aceeaşi spilcuiţi
care numai de interesul
poporului să n-audă?! Şi cu
toate astea el se
entuziasmează, măcar odată
la patru ani, că-i va fi şi lui mai
bine. Şi se duce la urne şi
votează; dar cu cine, că-s toţi
o apă şi-un pământ, iar ”binele
nu se face până nu se strică
răul”, zicea Vladimirescul.

Ei, cine va strica acest
imens rău, şi cum? Poate
vreun tânăr inspirat, gen Dom-
nul Tudor, sau alţi Căpitani
români, care să ridice iarăşi
gloata şi care jertfindu-şi, pre-
cum toţi marii noştri martiri,
chiar şi mântuirea, va da, din
nou, România românilor.

Da, dar pentru ca
acesta să se ridice, POPORUL
ROMÂN trebuie să-i creeze
condiţii, trebuie să-i facă pârtie,
iar pentru aceasta el, poporul,
are nevoie de multă, multă
trezvie atunci când are de-a
face cu politicienii care, de
fapt, îi hotărăsc soarta. Dacă
va vrea asta şi dac-o va cere
de la Dumnezeu, o va avea şi-
atunci va putea să strige cât îl
vor ţine puterile: România este
a noastră, a oamenilor frumoşi,
corecţi şi cu frică de Dum-
nezeu.

●

Manifest pentru deșteptarea Națiunii RomâneManifest pentru deșteptarea Națiunii Române

Romeo Tarhon

VVisez, cred, sper,
năzuiesc… și mă voi lupta
să devină realitatea o mare
adunare a tuturor românilor
de pe rețelele sociale, dar și
rudele, copiii, nepoții, pri-
etenii, vecinii. cunoștințele
celor fără de internet și con-
turi pe rețelele sociale. 

Credeți că în mai
puțin de un an putem trans-
forma acest vis în realitate
indiferent de orientările
voastre politice, filosofice,
familiale, culturale, rasiale,
religioase, sexuale…? 

Credeți că, dacă,
noi, o mână de români
neînregimentați politic, sin-
ceri, prietenoși, curați, de
bună credință, fără interese
egoiste, fără gânduri as-
cunse, vom reuși să vă
întovărășim, să vibrați, să
vă deschideți inimile prin
apelurile, veți accepta să ne
întrunim istoric într-o mare

adunare populară istorică în
care să ne manifestăm
voința și crezul de națiune,
de societate civică aptă să
își asume schimbarea des-
tinul, poate mai rapid, mai
spectaculos, mai eficient și
durabil decât alte popoare,
între care națiunea
islandeză este un reper?

Aș vrea să pot să vă
asigur că nu voiesc putere,
mărire, avare, celebritate, ci
mă voi mulțumi să văd
românii uniți, să văd neamul
românesc înfrățit din nou,
apt să se salveze și să pros-
pere prin el însuși, să
renască și să uimească în-
treaga lume.

Pentru aceasta este
necesar să dăm viață aces-
tei congregații spirituale:
MIȘCĂREA NAȚIUNII
ROMÂNE! Oare vreți? Oare
puteți? Oare mai sunteți
destui care nu vă lăsați
induși și răpuși moral-
mente? Oare mai are
România bărbați adevărați
și fiice hotărâți să lupte până

la sacrificiu decât să ac-
cepte să își sacrifice fiicele
și fiii? 

Haideți români,
deșteptarea de Neam este
șansa noastră pentru sal-
varea neamului. Este sem-
nalul pe care am tot spus că
îl voi da, atunci când voi
simți cuțitul lașității și trădării
în inima mea care bate
românește ca și a voastră,
este strigătul de luptă pe
care nu îl mai pot înăbuși în
articole, apeluri, manifeste,
versuri și lacrimi. 

Și nu ne veți face și
nu vă veți face serviciu de
onoare mai mare decât dis-
tribuind fiecare în grupurile
și cercurile lui acest îndemn
și semnal al luptei ce nu
este vorbă în vânt.
(https://www.facebook.com/
groups/108313265984117/)

Deșteaptă-te Țară, românii
ți-i strânge

Și mână-i în lupta cea
sfântă și dreaptă!

Trezește-ți eroii cu patria-n

sânge,
Semnalul din bucium și

clopote bată!

Trezește-ți din moartea de
cuget bărbații

La lupta pe viață și moarte
de țară,

Ostașii ți-i cheamă să urce
Carpații

Și-adu din exod toți robii
de-afară!

Semnalul de luptă din
goarne răsună

Eroi, la lumină, ieșiți din
morminte,

Veniți să luptați pentru glia
străbună,

Drept scut presărați ale
voastre-oseminte!

Martirii și fiii cu crucea pe
frunte

Ți-i cheamă din cer, din
pământ, de pe mare,

Coboară-ți toții bacii din
creier de munte

Și toți cărturarii cu-a luptei
chemare!

Pe lame de plug și-n fân-
tâni de la țară

Curg lacrimi de pâine
săracă și neagră,

Ce dulce-i e miezul și
coaja-i amară

Acasă, în țară, când țara e-
ntreagă.

Aici ne iubește și râul și
ramul

Și glia străbună de veacuri
ne știe,

Aici ne sunt fiii, trăiască-ne
Neamul,

Trăiască-ne Țara în veci de
vecie!

●



Ghimpele Națiunii

„Gigi” de sub Tâmpa sau despre transhumanţa unui liberal„Gigi” de sub Tâmpa sau despre transhumanţa unui liberal

Cezar 
A. Mihalache

TTreaba este simplă. În
vreme ce unii parlamentari s-
au repliat în funcţii locale,
alegând să-şi „sacrifie” restul
de mandat pentru a prinde o
primărie, conştienţi că nu vor
mai intra în parlament, alţii au
fost prea siguri de sine şi au
plusat în meseria lor de o viaţă.
Aceea de molii de parlament.
Numai că, încet-încet, până şi
ultimii şi-au dat seama că lu-
crurile se complică, iar destinul
lor s-ar putea să nu mai
coincidă cu opţiunile
alegătorilor.

La prima vedere ar
părea că şi senatorul-scan-
dalagiu Ghişe s-a aflat în
aceeaşi situaţie, fiind, iniţial,
mult prea orgolios pentru a
renunţa la statutul de parla-
mentar pentru o funcţie locală.
În realitate, însă, a realizat că
pentru a-şi asigura
supravieţuirea în „civilie”, tre-
buie să lupte pentru a prinde
acelaşi tren al imunităţii parla-
mentare. Singura cale care i-ar
permite să evite riscul unei „se-
siuni” după gratii pe marginea
unor dosare ce îl păndesc.

Or, trebuind să se
transforme în ceea ce, din per-
spectiva charismei, nu ar putea
fi decât poate într-o altă viaţă,
senatorul încearcă o metodă
de metamorfozare după for-
matul de succes popular
„D.D.”. Dar, tragedie! Secenar-
iul nu i se potriveşte de fel
scandalagiului de serviciu şi, în
loc să devină o versiune
„D.D.”, senatorul a început să
semene cu o copie nereuşită a
lui Gigi Becali, transformându-

se practic în noul bufon al cla-
sei politice. Pentru că la asta
se reduce întreaga
maimuţăreală antibăsesciană
a lui Ioan Ghişe: transferul pe
locul de drept rezervat lui Gigi
Becali pe estrada feluritelor
specimene politice. Se
schimonoseşte dizgraţios pen-
tru a cerşi notorietate în per-
spectiva viitoarelor alegeri
parlamentare. Treaba este că,
în vreme ce spectacolul pe
care îl oferă Gigi este cel mai
adesea de o naturaleţe
dezarmantă, la Ioan Ghişe
totul se transformă într-un fals
mizerabil.

Desigur, este treaba
lui Ioan Ghişe cum alege să-şi
procure notorietatea de care
are nevoie pentru un viitor cap-
ital electoral. În lenjerie, în tri-
couri unsuroase, între
cartoane de „homeless” politic.
Numai că, în interpretarea
disperată a rolului pe care şi l-
a asumat, nu din simpatie cu
toţi cei 7,5 milioane de
alegători care i-au spus „nu” lui
Traian Băsescu la referendum,
ci dintr-un pragmatism rece,
senatorul a ajuns să
depăşească limitele bunului
simţ.

Acum, nu îi mai ajung
pieţele şi trotuarele pentru
manifestările lui patologice şi
se caţără cu picioarele pline de
mocirla politicii pe soclurile de-
venirii noastre. Aşa a ajuns şi
pe piedestalul statuii de la
Cotroceni. Acolo unde şi-a
alăturat tricoul plin de su-
doarea urii lângă mesajul de
sacrificiu al înaintaşilor, pro-
movarea mesajelor lui ranchi-
unoase chiar de lângă
înscripţia hotarului istoric,
„Spuneți generațiilor viitoare că
noi am făcut suprema jertfă pe

câmpurile de bătaie pentru în-
tregireaneamului”, nu este o
simplă mârlânie, ci o blasfemie
fără margini.

Ioan Ghişe poate să
protesteze în orice fel doreşte.
Dacă tot a prins un „trend”, de
7,5 milioane de simpatizanţi, n-
are decât să se ţină de el,
zbierând mimetic laitmotivul
uzurpării funcţiei prezidenţiale
de către Traian Băsescu. Dar

să nu aducă atingere sim-
bolurilor naţionale. Să stea de-
parte de acestea şi să nu
încerce să-şi înalţe menirea lui
de surogat liberal urcându-se
pe soclurile care oricum nu i se
potrivesc nici măcar pentru o
literă din numele nedevenirii
sale.

În fapt, tot protestul
senatorului nu are decât un
scop individual. Un pragma-
tism care se leagă de un calcul
simplu. Căci, dacă din cei 7,5
milioane de cetăţeni care au
votat împotriva întoarcerii lui
Traian Băsescu la Cotroceni

senatorul va capta fie măcar şi
procentul de electori din pro-
priul colegiu, îşi va asigura
negreşit un nou mandat de
parlamentar. Este vorba,
aşadar, de supravieţuirea
politică în forma ei cea mai
descărnată de sentimente şi
nu ar trebui să ne surprindă
dacă, în lunile rămase până la
alegerile parlamentare, sena-
torul îşi va „descentraliza”

protestele spre colegiul care l-
a propulsat în parlament. Şi nu
îl vom mai vedea în şlampi
politici pe soclul de la
Cotroceni, ci pe statuile de sub
Tâmpa.

Este şi acesta un mi-
jloc de reîntoarcere la popor a
parlamentarului după un man-
dat de aroganţă şi indiferenţă.
Iar împrumutarea rimei fără
mimă a demiterii Băselului, în
fapt, manipularea aşteptărilor
sincere a celor 7,5 milioane de
alegători, poate fi o reţetă de
succes pentru mulţi cioclii
politici. Pentru că, în 7,5 mil-

ioane de votanţi încap, chiar şi
în cea mai pesmistă pondere,
multe colegii. De aceea nu
este de mirare că protestului lui
Ghişe i s-au alăturat şi alţi par-
lamentari care mizează pe
agâțarea de un cârlig electoral.

Oricum, nu putem
nega faptul că, dintr-o anumită
logică a monologului liberalului
scandalagiu, se poate spune
că Traian Băsescu a uzurpat
funcţia de preşedinte prin în-
toarcerea sa la Cotroceni. În-
trebarea este însă: de ce
senatorul nu face apel şi la
Crin Antonescu, pentru a-l
convinge pe acesta să-şi
revendice la rându-i statutul
uzurpat de cetăţeanul
Băsescu? De ce Antonescu nu
a rămas la Cotroceni să apere
drepturile celor 7,5 milioane de
votanţi care nu l-au mai vrut pe
Traian Băsescu? Pentru că,
altminteri, nu poți să-l clasezi şi
pe şeful liberalilor tot într-unul
din cele două statusuri posi-
bile: uzurpator sau laş…

Realitatea este că,
dacă oricare alt personaj politic
şi-ar fi asumat scenarita
promovată de Ioan Ghişe,
faptele ar fi avut o altă credibil-
itate acum. Ba, dacă ar fi lup-
tat chiar Antonescu pe această
poziţie, poate că altfel rapor-
tam acum numărul voturilor la
pragul referendumului. Dar
aşa, cu un personaj care este
evident că interpretează sce-
nariul scandalagiului de servi-
ciu pentru propriul interes
electoral,  minima logică
juridică din toată povestea s-a
decredibilizat….    

●

Aurel Brumă

DDintre ciudatele per-
sonaje care au umplut 
cu supramăsură întreg
tomberonul politicii post-
revoluţionare, nu-mi ies din
minte Roman şi Stolojan, tipi
aparent antagonici ca imagine,
estetică, dar complementari în
strategii distructive. Aceşti
patpataşoni ai servituţilor exo-
gene interesului naţional,
siniştri tarabagii ai avuţiei
naţionale, multă, puţină, cât a
fost după 89, prin prezenţa lor
pe micile ecrane, la momente
bine determinate, rămân un
semnal de alertă maximă pen-
tru prăbuşirea economiei, pen-
tru starea tot mai precară a
naţiunii. Complementari:
primul, cel sub a cărui gu-
vernare s-au spulberat indus-
triile autohtone şi proprietatea
cooperatistă a foştilor ceapişti,
dă bine pe chestii sociale,
menţinându-şi tupeul de june
prim al unui eldorado spre
care, dacă nu ştiu ce şi nu ştiu
cum, însă nu încă, căci,
bla,bla,bla, aiurea în tramvai.

Celălalt, un specialist
care şi-a trădat şansa de a fi
casier-socotitor la o firmă de

pompe funebre, apare apoc-
aliptic, un fel de strigoi înacrnat
mioritic pentru a anunţa
adevărurile FMI, firmă la care
a fost anchesat pentru un
stagiu de resuscitare
globalistă. Ambii, personaje de
o inutilitate copleşitoare, sunt
perfuzaţi financiar din bugetul
public şi, având vene groase,
sunt convins că reprezintă fie
un nucleu al alchimiei neaoşe,
fie materializarea nefericitei
expresii ţărăneşti „a face din
rahat bici”. La plesneală.

În spatele lor, două
şiruri aparent anonime de alţi
căpuişari, consumatori în sur-
plus de stipendii, pensii spe-
ciale, drepturi financiare de
recunoştinţă pentru abnegaţia
inutilă a declinării primei părţi
din expresia amintită. Că au
avut funcţii, posturi, demnităţi:
Şi cu astea, vorba marelui
Tănase, ce-au făcut? Unde am
ajuns? Suntem, sigur că da, un
popor de şeherezade. În rest,
plesneală ca la pluguşor: S-a
sculat mai an/ bădica Traian.
Şi o ducem al naibii de bine.
.

●

Galeria păpuşilor mecaniceGaleria păpuşilor mecanice Și Filat ucide!Și Filat ucide!

Traian Vasilcău

ÎÎl văd ieri pe Altețea
Sa, Filat I al guberniei la o în-
tîlnire a vînătorilor naționali.
Mare veselie mare! Guleai
cum n-a mai văzut demult
mapamondul. Votcă a fost?
Tabaciokurile n-au lipsit? Urși
la grătar s-au pîrpîlit fără
număr? Femei fierbinți au
încins atmosfera cu duiumul?
Astea chiar le știe doar Ser-
viciul de presă al Guvernului
și unele reporterițe de gardă.
Cică una din ele, care mai
poate și ceti seara de pe
prompter, înainte de-a ater-
iza la marele festin al
vînătorilor Patriei lui Filat a
făcut o escală pe la Ieși-cap-
itala studențească a Primului
vostru cîrmuitor, unde și-a în-
registrat căsătoria cu un
domn chipeș ca un valet,
mare om de…stat, deși la
statură nu e, un fel de Ștefan
cel Mare în miniatură al mile-
niului trei.

Numele și prenumele
lui, deocamdată, e strict se-
cret internațional,  așa că nu
mă provocați să vi-l decon-
spir, fiindcă nu am de gînd să

plătesc cu viața o curiozitate
de importanță pur locală. Tre-
buie să vă mai spun că de la
întrunirea de ieri a lipsit doar
Adrian Năstase, Ion Țiriac,
Dinu Patriciu, Petre Roman,
Vasile Tarlev, Adrian Nichifor,
Vladimir Molojen, Gheorghe
Papuc, Valentin Zubic, Ana-
tol(ie) Ghilaș, nașul lui Filat,
Oleg Voronin, Nicolae An-
dronic, Aureliu Busuioc,
Mihai Volontir, Valentin
Bodișteanu, Veaceslav
Untilă, Ion Păduraru, Ilie
Sîrbu, Nicolae Ceaușes-
cu, Vladimir Voronin,
președintele de onoare al
vînătorilor, Serafim Ure-
chean, inclusiv amicul său,
Dimitrie Sturdza și alți mari
profesioniști de mistreți uciși
de mînuțele lor în pădurile
Lumii moderne. 

Nu înzadar auto-
proclamatul prinț Stur(d)za
exclamă pe la asemenea
carnagii că ucigașii în serie,
din care cu mîndrie face și el
parte, “sunt oameni foarte
bine văzuți  în toată Europa!”

Unde era duminică
ex-prim-ministrul de la
București, Năstase și ex-
președintele României So-

cialiste, Ceaușescu - știe
oricine. Unde va fi să fie
mîine  Filat, dar și ceilalți
invitați ce-au strălucit prin
lipsa lor crasă de la eveni-
ment - știe doar Dumnezeu. 

Cel, care nu umblă,
precum Filat I al guberniei, la
vînătoarea de urși, mistreți,
fazani, rîndunele, iepuri,
căprioare, cerbi, prepelițe,
privighetori, mierle, turturele,
cocostîrci, rațe sălbatice,
gîște, lebede, dihori, vulturi,
șoimi, țistari, cîrtițe, lișițe,
șobolani, lupi, șoareci de
cîmp, șopîrle, șerpi, arici,
veverițe, grauri, vulpi, cin-
teze, pitpalaci, bursuci, ulii,
nevăstuici, cuci, pițigoi,
botgroși, sticleți, ciocîrlii,
ciocănitori, cioroi, bufnițe, cu-
cuvele, lilieci, porumbei,
vrăbiuțe, coțofene și alte
nevinovate viețuitoare, cre-
ate de El.

Fapt ce nu-l
împiedică defel pe prim-min-
istrul semiMoldovei să ucidă
cu neostoită plăcere!

●


