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„Sunt şi copaci, sunt şi fire de

iarbă, dar meritul lor e de a

alcătui pădurea.” 

- T. Maiorescu
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Gol politic la Ghiţă Gol politic la Ghiţă 

la portiţă...la portiţă...

Cezar 
Adonis Mihalache

SS-a lipit de „sticlă”
(dar nu de cea cu gheaţă
precum locatarul Cotroce-
nilor, ci de cea a TV-ului)
aidoma babelor credin-
cioase de lemnul cutiilor cu
moaşte făcătoare de min-
uni. Căci, unde mai găsesti
cinci milioane de români, fie
ei şi „doar” telespectatori,

aliniaţi frumos în faţa ecran-
ului?! Acum, doar aliniaţi în
faţa televizoarelor la lovitura
liber politică în poarta tot
mai goală a românului
sărăcit de orice speranţă,
dar mâine-poimâine aliniaţi
poate direct pe şantierele
vizitelor de lucru ale
tovarăşului Pontgaură de
Drumul Taberei.

Şi a venit întâiul câr-
maci în faţa a milioane de
telespectori, în direct la
portiţa lui Ghiţă RTV, să-şi
transmită mesajul de ocâr-
muitor prezent în toate. Să-
şi bage bine la cap ţara cine
l-a dat jos pe Hopa Mitică
din Liga cea tot mai mică
doar cu o zi înainte de
marele meci al unei uriaşe
înfrângeri. Şi ar fi tăiat pe-
semne şi o panglică, dar
unde să o întinzi în studioul
plin de „tovarăşi”?!

Căci, înaintea... în-
tâiului tovarăş au venit să
pregăteacă „ambientul” ei,
Dragnea, Zgonea, Firea,
cunoscuţii (go)gonaci cu
vuvuzetă roşie. Că doar nu
dădea Ghiţă sfertul de mil-
ion pe meci să se bucure
ţară (păi ce, ţara îi dă con-
tracte?!), ci pentru pro-
movarea cârmuirii la ceas
de maximă audienţă. Căci
au clocit-o bine
meşteşugarii la portiţă: aşa
cum ţara îl asculta de
nevoie pe tovarăşul Ceaşcă
la ceas de An Nou, numai
să nu piardă gongul
schimbării, tot aşa şi acum,

ţara era nevoită să-l admire
pe tovarăşul Ceaşcă-imitată
când îşi rostea „mesajul”
către ţară şi fotbalişti, fix cu
un sfert de oră înaintea
„gongului” de meci, moment
în care nici un microbist, cât
de neactivist ar fi fost, nu ar
fi lăsat telecomanda din
mână nici pentru cea mai
vârtuoasă înjurătură.

Meciul a fost dară
cum a fost (şi cum altfel,
când l-a „vernisat” nu sim-

bolul fair-play-ului, ci
drapelul roşu pesedist?!),
dar, chiar dacă acum pare
cinic, pe undeva e mai bine
că am mâncat bătaie! Păi,
altminteri, ce mai congres
politic aveam după meci!
Trei zile şi trei nopţi de fiesta
guvernamentală. Şi ce mai
preparări de lot politic, pen-
tru vizitele oficiale la Rio ale
capilor PSD, s-ar mai fi pus
la cale! Dar aşa, Ponta a
rămas doar cu tricoul de
(handi)baschetbalist. Or,
mai bine în tricoul gigant al
lui Ghiţă cel mare decât
pontaur la poarta lui Ghiţă
„alesul”, nu?!

Desigur, e posibil ca
ai noştri să fi pierdut meciul
într-un aranjament al
ecuaţiei divine în care
cunoscuta promisiune de a
juca în echipament porto-
caliu dacă olandezii ne
„împing” „la baraj” (şi au
făcut-o!), a fost încălcată.
Călcată strâmb, cum alt-
fel?!, căci oare cum ar fi dat
ca pe portiţa roşie a lui
Ghiţă, pe banii lui de
mecena-pesedist, nu micro-
bist, într-un studio TV cu
fundal pesedizat, ai noştri
să joace în portocaliu? Şi,
iată că, din nou, s-a dovedit
că nici Dumnezeu nu-i
iubeşte pe farsorii PSD! Păi
cum să iubeşti o gloată de
plagiatori? Şi am încasat-o
pe stadion, în direct şi spec-
taculos, aşa cum o tot
încasăm de un an încoace
în propriile buzunare. Şi

atunci, să nu te juri că e un
semn?

RTV s-a transformat
dară în agenţie de Market-
ing Guvernamental. Dar, a
pierdut mai rău decât pe
teren! A pierdut şi banii, a
pierdut şi angajata notori-
etate microbisto-pesedistă
pe care trebuia să o tele-
vizeze „per capita” de
tovarăş de studio. Că aşa
se întămplă când puterea îşi
bagă mizeria politică şi în ul-

tima bucurie a românului.
Fotbalul. Iar acum, după
băza de bătaie încasată,
mai mult politic decat fotbal-
istic, chiar se potrivesc vor-
bele  lui Iordănescu de la
alegerile din 2004: „Să ţineţi
cu PSD aşa cum ţineţi cu
echipa naţională!”…

Dar nu numai
prezenţa premierului în
avanpremierea politică a lui
Ghiţă TV, transmisă de la
Pireu, a deranjat. Nu doar
felul în care acelaşi premier
şi-a vârât picioarele cu
„jartiere” de pseudomicro-
bist în sufrageriile noastre
ne-a scârbit, ci şi felul în
care corifeii selectivi ai
CNA-ului şi-au luat brusc
liber pe parcursul meciului,
lăsându-l pe Ghiţă să care
la portiţa RTV sacii plini cu
publicitate agresivă.

●

Tristeţile noastre cele Tristeţile noastre cele 
de toate zilele…de toate zilele…

Ion C.
Petrișan

EEle ar putea fi evalu-
ate în cantitatea de zâmbet a
oamenilor întâlniţi pe stradă,
la ghişee, la cumpărături, la
tribunal, la biserică… E criză
de zâmbet, de vorbe bune,
de omenie. În România, pro-
funda tristeţe e la ordinea
zilei, provocată de criza
mondială, dar mai ales de
cea a politicienilor ce au gu-
vernat ţara, a iernii grele ce
stă să vie, a regimului de
pensii, a regimului politic, a
fantomei… ceauşiste?!

De aceea şi curăţenia
şi securitatea străzii sunt în
ultim hal? Marii proprietari de
democraţie mişună pe la tot
felul de congrese de partid,
de agape în staţiuni de lux, în
şuete parlamentare prin ţări
exotice, în sexi-shouri medi-
atizate, în şedinţe de critică şi

linşaj mediatic a celor de altă
părere sau culoare politică,
cu excepţia fruntaşilor
udemerişti care se
delimitează a critica doar
ceea ce este românesc
(statul, limba, constituţia, is-
toria, ba şi geografia ţării, re-
ligia sa etc). Dar autocritic nu
mai este nimeni! Fie ea auto-
spovedanie, examen de
conştiinţă. Plătim nişte im-
pozite grele la UE, dar nu
beneficiem, pentru populaţie,
de… oportunităţi economice,
subvenţii agricole etc-ici-colo
nişte ONG-uri, în numele
democraţiei lor, îşi însuşesc
câte ceva ,pe lângă titlul
pompos şi jobul explicit.

Cei care fac legile le
aplică doar în favoarea lor,
unii artişti s-au apucat de
politică… agresivă, tot felul
de sindicalişti şi exponenţi,
chiar şi cu foste uniforme, fac
zilnic ameninţări. 

Magistraţii ameninţă
(dar salariile ce şi le-au dat
singuri şi pagubele plătite de

stat la CEDO, pentru
greşelile lor !?) profesorii
ameninţă (dar numărul mic
de ore şi slaba calitate a
şcolii?!), artiştii ameninţă (dar
munca prestată şi prestă-
rile individuale plătite?!),
rezerviştii ameninţă (dar pen-
siile unor şefi ieşiţi ad-hoc
când legea îi favoriza pe ei,
pe câţiva!?), revoluţionarii
ameninţă (mulţi au devenit
bogătaşii naţiei ca şi unii din
foştii securişti, pe daiboje: să
nu ne mai minţim,
tova răş i !? ) ,udemer i ş t i i
ameninţă… cu autonomia (şi
cu legiunile Secuieşti), toţi cu
tipul lor de „furci şi topoare
“… legislative, lingvistice!
(Adevăratele astfel de unelte
sunt la ţărani, dar ei cu mai
mult bun simţ, tac şi înghit în
sec: nu încap la hărmălaie). 

Dar cel mai mult ne
ameninţă hoţii, mafioţii,
iredentiştii, viruşii pandemici,
foametea, calamităţile noii

spoliatori de aur şi de gaze
de şist, şmecherii şi târfele
de ambele sexe! 

Şi împotriva lor e
nevoie, mare nevoie, de
poliţie, armată, medici,
procurori,ţărani… 

Ca tristeţea să nu
devină chiar boală naţională
şi mortală, Dumnezeu mai
ştie ce se poate întâmpla! Cu
noi şi cu ţara-zic încă bătrânii
ce-i mai avem… 

Cu tristeţe!!....

●
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Datoria de a afla Adevărul!Datoria de a afla Adevărul!

Corneliu
Florea

DDespre dacii liberi ai
Maramureşului am auzit,
pentru prima dată, de la un
profesor de istorie în bufetul
Comunei Leordina, din
Maramureş, unde, în 1963,
am fost repartizat  medic de
circumscripţie. În anii aceia,
ai păşirii cu avânt pe drumul
gloriosului comunism, int-
electualitatea  satelor avea
la dispoziţie bufetul comu-
nal, unde, pentru că în vino
veritas se spunea ce nu
auziserăm prin şcolii şi
facultăţi. 

Tot atunci, am auzit
din gura  profesorului, fugit
din Bucureşti să scape de
stafiile albastre, de aseme-
nea pentru prima dată, 
întrebarea: „Cum, ma-
ma supărării, vorbesc
maramureşenii româneşte
ca ceilalţi români, dacă ro-
manii i-au închis în afara
Daciei cucerite de ei?!” 

O asemenea între-
bare nu am mai auzit
niciodată, m-a uimit peste
măsură, mai mult mă
urmăreşte încă, pentru că
trebuie să aibă şi un
răspuns corect.

Mult mai târziu,
eram deja în Canada de
mulţi ani, când am citit
cărţile de călătorii ale
medicului scriitor, Dr. Victor
Coroianu din Germania, şi
am luat legătura dânsul.
Tocmai se întorsese, plin de
imagini şi idei, din Britania şi
în discuţia purtată, la un mo-
ment dat, a pus aceiaşi
veche întrebare: „Nu înţeleg
cum se face că romanii au
stat în Britania patru sute de
ani şi nu s-a prins latină de
ei, în timp ce în Dacia au
stat numai o sută şaptezeci
de ani şi noi vorbim o limbă
similară?” Alt mister istoric!
Dacă dânsul nu avea
răspuns, eu ce să spun. Am
persiflat, probabil nu sunt
aşa de dotaţi neuro-senzor-
ial ca noi, apoi e şi mare
diferenţă de IQ în de-
favoarea lor pe care o
maschează prin infatuarea
şi aroganţa lor recunoscută
în toată lumea.

Colegul meu mai
mare, mai umblat şi înţelept,
mi-a zis: „În Iordania au stat
şase sute de ani şi latina ro-
manilor acolo e zero!” Şi
acest argument m-a pus pe
gânduri, simţindu-mă  şi mai
încurcat, amintindu-mi de
întrebarea profesorului de
istorie din Leordina „Cum,
mama supărării,…” fiindcă
aşa încep întrebările grele
în Maramureş. Adică, dacii
liberi şi-au păstrat obi-
ceiurile strămoşeşti peste
veacuri iar limba lor,
maternă, au schimbat-o,

doar aşa că au auzit că o
parte din marele regat a lui
Decebal a fost cotropit de
legiunile romane ale lui Tra-
ian  şi au rămas pe acolo un
timp. Apropo, domnule
coleg, cu câte legiuni a venit
Traian în Dacia?

În timpul războaielor
au trecut Dunărea vreo opt
sau zece legiuni, după
cucerire au mai rămas patru
un timp, apoi numai două
până la retragerea
aureliană, în Anul Domnului
275. Şi cât de mare era o
legiune, dacă nu e cumva
secret militar? Istoricii mili-
tari spun că o legiune avea
cinci, şase mii de oameni.
Atât! Atât… Şi cu legionarii
ăştia au cucerit un sfert din
Dacia, iar după o sută
şaptezeci de ani, TOATĂ
DACIA, cucerită şi
necucerită, vorbeau precum
legionarii romani? Să fim
serioşi, lucizi şi raţionali şi
să nu mai credem aşa ceva!
Cu acest subiect am intrat
într-un labirint istoric din
care nu mai putem ieşi doar
cu noi date istorice şi logica
istorică. Pentru noi nu există
ghemul Ariadnei, zeiţa aia
frumoasă a cărui nume
înseamnă prea sfântă şi de
sfântă ce era l-a ajutat pe
Theseus să iasă din labirint
să o şteargă cu el deşi era
căsătorită cu Dionysus.

Nu fi rău, nu-i treaba
noastră, lasă mitologia
greacă deoparte să nu te
audă Hera, o ranchiunoasă
şi jumătate, te poate picta lui
Zeus şi să vezi ce surprize!
Dar pentru că veni vorba de
fidelitate, crezi că femeile
dace care s-au iubit cu le-
gionari şi au născut copii nu
i-au mai învăţat  limba
maternă, ci de mici le cân-
tau numai cântece de
leagăn în jargon roman?
`Nu se poate aşa ceva, e
împotriva firii materne. Este
încă un argument că în locul
adevărului istoric despre
„Limba Dacilor”, noi avem
fabulaţii mai excentrice
decât cele din mitologii. Aşa
de curiozitate, te rog dom-
nule coleg, cam câţi daci
erau în Dacia acelor vre-
muri? Greu de precizat,
sunt cifre între 650.000 şi
1.200.000 de locuitori. Şi nu
ştiu dacă aceştia au fost din
TOATĂ DACIA sau numai
din sfertul cucerit şi stăpânit
de romani. Înclin să cred că
sunt numai cei din provincia
romană, fiindcă romanii
făceau recensăminte pentru
taxarea supuşilor, ori în
Maramureş şi Moldova erau
daci liberi, netaxaţi. Cine
ştie câţi or fi fost de toţi.

Şi cât mai trebuie să
rămânem la vechile idei, că
împăratul Traian a venit în
Dacia şi cu ideea unui nou
experiment să facă din daci

un nou popor, latinizându-i
cu vulgara lor din Latium?
Doar istoria antică atestă
clar că legiunile romane
numai au luptat, cucerit şi
stăpânit. E o logică istorică,
ironic formulată, care
subliniază absurdul acelei
vechi teorii istorice
arhicunoscută, când e clar
ca legiunile romane au venit
să cucerească Dacia  pen-
tru aurul ei! Vestea aurului
dacic ajunsese de mult deja
la Roma şi nu numai vestea
dar şi aurul. La fel a fost şi
cu sarea, de la care a şi de-
rivat cuvântul salariu, fiindcă
legionarii primeau şi un
săculeţ de sare. De fapt,
acum se şi observă că ro-
manii s-au întins în Dacia
atât cât să cuprindă şi să
stăpânească aceste două
bogăţii şi au păstrat două
legiuni ca să supravegheze
şi apere cele două mari
resurse. Legiunea Gemina
XIII-a la Apulum (Alba Iulia)
pentru aurul din Munţii
Apuseni şi Legiunea Mace-
donica a V-a la Potaissa
(Turda) pentru sarea cea
pură de acolo. Pentru aces-
tea  exploatări avem dovezi
istorice, pentru romanizarea
dacilor nici unul! Dar din
labirintul istoric în care ne
aflăm, discutând originea
latinităţii noastre, avem
semnale că de la început
romanii se înţelegeau cu
tracii, cu geto-dacii deci era
o înrudire de limbi. Eu zic
chiar o mare înrudire de
limbi, aşa că mamele dace
continuau să cânte copiilor
lor aceleaşi cântece de
leagăn ce li s-au cântat şi
lor; fiindcă  limbă maternă
era acolo şi a rămas acolo
până la noi!
`O, ce frumos şi adevărat
sună. Şi eu cred că limbile
noastre au fost înrudite
înainte de sosirea legiunilor
române în Dacia. Mai mult
decât a crede, am siguranţa
comparând  cu situaţia altor
seminţii şi popoare cucerite
de romani şi punând în cal-
cul şi faptul că ungurii, turcii
şi habsburgii practic au
dominat mai mult în Dacia
Superioară – Transilvania –
şi poporul, urmaşii daco-
geţilor, nu şi-au schimbat
obiceiurile şi limba.  

Teoria înrudirii lim-
bilor vorbite de romani şi de
daci, înainte de Anno Do-
mini 105, este o teorie mult
mai logică decât cea în care
am transformat cuceritorul
cu legionarii lui în profesori
de latină  vulgară din
Latium. Bună explicaţie, la
care vreau să mai adaug că
în Dacia Inferioară  nici nu
au staţionat  legiuni romane,
doar câteva cohorte şi cen-
turii romane, şi urmaşii geto-
dacilor de acolo vorbesc
aceiaşi limbă precum  dacii

tăi liberi din Maramureşul
tău drag.

*

Da, de suflet îmi
este Maramureşul meu
drag, i-am dat trei ani din
tinereţea mea. Vorbind de
tinereţe, se ştie despre
Mihai Eminescu, ce a stat o
vară întreagă la Blaj, că a
devenit un ardent adept al
RESTAURATUM DACIA şi
a expus în Asociaţia Carpaţi
asemenea idei. Şi corifeii
Şcolii Ardelene şi-au pus
întrebările noastre de
astăzi, cercetătorii vor găsi
probe şi subînţelesuri. E
drept că ei, întâi de toate, au
fost animaţi de ideea trezii
în conştiinţa românilor arde-
leni a sentimentelor de
nobleţe a originii noastre la-
tine, dar după venirea ro-
manilor în Dacia. Da, atunci,
a fost o mare lumânare şi
mângâiere a  sufletului
românilor din toată Dacia
Antică, un act de identitate.
În acel moment istoric
numai atât se putea face în
Ardeal unde descendenţii
daco-geţilor, majoritari aici,
erau consideraţi venetici şi
toleraţi.

Înţeleg, e adevărat,
atunci numai atât puteau
face în Ardeal. Şi aşa au
avut de suferit. Pentru că m-
ai antrenat, vreau să mai
precizez nişte fapte. Latină
de acum, ori de acum o sută
de ani, se deosebeşte
substanţial de latină cu care
au venit legiunile lui Traian
în Dacia, Între timp s-au
produs schimbări de cum o
vorbeau dacii cu romanii
atunci, din două motive:
unul imperial şi celălalt uni-
versitar. Roma imperială a
avut o mare puterea
economică să-şi dezvolte o
nouă cultură şi a început să-
şi şlefuiască limba, apoi,
şlefuirea spre perfecţiune s-
a realizat  prin universităţi,
ce au răsărit ca ciupercile în
lumea catolică, unde se
folosea o latină academică.

De toate astea noi,
urmaşii geto-dacilor, am fost
lipsiţi. Şi parcă astea nu ar fi
fost destule, a mai fost o
fisură adâncă retragerea ro-
manilor înainte de a deveni
creştinismul religia oficială a
imperiului şi apoi prăpastia
înglobarea noastră la biser-
ica bizantină. Mă opresc aici
fiindcă tu eşti ortodox!

Şi cei dacă sunt
ortodox, e de la părinţii mei
şi aşa rămâne, asta nu mă
împiedecă să fiu cinstit în
faţa adevărului şi să fiu
drept, să recunosc deschis
cât am pierdut că ortodoxis-
mul nostru a luat alfabetul
chirilic în loc de cel latin.
Suntem singuri printre latini
ce am fost înţepeniţi în chir-

ilice şi prin ele am rămas
fără universităţi timpurii. Să
mă contrazică cine vrea, dar
cu argumente, nu cu injurii
şi blesteme de babe bigote!
Eu am un respect deosebit
faţă de cei ce s-au unit cu
Roma, ca o salvare şi
emancipare naţională a
ardelenilor români. Mă ridic
în picioare în faţa greco-
catolicilor de la Blaj, de
unde s-au ridicat corifeii
Şcolii Ardelene ce au propa-
gat latinismul, poate mai ex-
agerat, tocmai ca să fie
perceput mai repede, să se
recupereze, cel puţin sim-
bolic rămânerea în urmă.
Şcoala Ardeleană, la vreme
ei, a sugerat şi militat pentru
introducerea alfabetului
latin, normal pentru o
naţiune latină. Şi dacă tot
am ajuns aici, e bine să o
luăm şi noi pe urmele lui
Mihai Viteazu, a lui Mihai
Eminescu şi a multor
înaintaşi  clar văzători, a mil-
ioanelor de patrioţi şi
împreună să decidem ca
ţara noastră să se
numească DACIA. 

Da, întâi ar fi o drep-
tate istorică şi un act de
recunoştinţă faţă de cei ce
au format un regat unit prin
limbă şi sânge – pardon,
astăzi se zice ADN – aici în
urmă cu peste două mii de
ani. Şi ca fapt divers, pentru
străini, ar fi o diferenţiere
între daci şi rromi. Ştim că o
asemenea schimbare e
costisitoare, au făcut-o şi
alte ţări pentru identitatea şi
mândria lor.

A trecut atâta timp
de aceste confesiuni din
dragoste firească de ţară şi
neam iar, astăzi, privesc cu
silă şi dispreţ  la cei ce o
guvernează jefuind-o şi
vânzând-o pentru treizeci
de arginţi tuturor străinilor şi
mă întreb unde sunt dacii
liberi să se opună schimbării
aurului pe cianură. Ştiu că
sunt prezenţi în noua
generaţie şi se vor ridica,
vor păstra şi apăra DACIA..

●
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Restituiri: „Holocaustul ambiguu!”Restituiri: „Holocaustul ambiguu!”

Ion
Coja

CCu ani buni în urmă
am publicat în revista
„Regăsirea” editată de inimo-
sul tipograf Corneliu Urlan, un
text intitulat „400.000 de morţi
şi nici o poezie?”, prin care
semnalam contradicţia dintre
teza holocaustului din Româ-
nia, cu cele 400.000 de victime
binecunoscute, şi absenţa
totală a unei literaturi a holo-
caustului „românesc”. După
1944 au zburdat pe ogorul lit-
eraturii române sute de scriitori
şi critici literari evrei, câţiva din-
tre ei ocupându-se, cu spirit di-
rector pentru toată suflarea
literar-artistică, chiar cu identi-
ficarea şi inventarierea celor
mai potrivite subiecte pentru lit-
eratura „nouă”, şi totuşi nici
unul nu a făcut „caz”, adică nu
a pomenit de ororile holocaus-
tului „nostru”, că ar binemerita
să fie şi ele evocate, transfigu-
rate artistic etc. Au scris poeţii
realismului socialist românesc
bunăoară despre Lidice, satul
ceh în care naziştii au ucis zeci
de oameni nevinovaţi, dar n-au
suflat alde Maria Banuş ori
Veronica Porumbacu un rând,
măcar un vers, o epigramă de-
spre Vapniarka sau Moghilev,
localităţi din Transnistria, unde
au murit, se zice, zeci de mii de
evrei, de evrei români, de-ai
noştri… Ce să înţelegi din
asta? Una din două: ori că
poeţii noştri, îndeosebi cei
evrei, au dezertat de la datoria
de a da glas suferinţei imense
îndurate de semeni de-ai noştri
la Vapniarca, ori se impune de
la sine teza-concluzie,
negaţionistă, că ar fi scris
drăguţii de ei, cu entuziasm şi
dăruire, dar nu prea au avut
despre care zeci de mii de vic-
time să scrie poeţii noştri, fie ei
şi evrei. Nici măcar acei evrei
care au trecut prin deportarea
din Transnistria nu au avut
ceva interesant de povestit,
printre aceştia din urmă
numărându-se şi Norman
Manea, pe care iniţiaţii în sub-
teranele vieţii literare îl dau ca
sigur viitor nobeleat.

De ce n-a scris Nor-
man Manea nimic despre
Transnistria?, întrebam eu ritos
în urmă cu ceva ani. De ce nu
intervine, ca martor ocular, în
discuţiile bezmetice care s-au
iscat după 1990 pe tema holo-
caustului din Transnistria? De
ce se „abţine”? Mărturisesc că
mă încerca un gând, anume că
Norman Manea, spre deose-
bire de majoritatea poeţilor şi
poetaştrilor, evrei sau români,
dar realişti socialişti până-n
măduva oaselor, fiind el, Nor-
man Manea, propriu zis un
scriitor, scriitor scriitor, unul
adevărat, autentic, nu poate să
scrie la „comanda socială”, nu
poate, pe scurt, minţi! Au făcut-
o atâţia alţii, scriind la
comandă despre abolirea
monarhiei, despre inexistenţii
eroi ilegalişti, despre
naţionalizarea economiei, de-
spre colectivizarea agriculturii,
despre colonialismul şi imperi-
alismul anglo-american, de-
spre suferinţele copiilor din

Coreea, Vietnam sau Biafra,
despre martirii Lumumba şi
Beloiannis, despre 23 a VIII-a
ʼ44 sau Marele Octombrie din
7 Noiembrie, despre 1 şi 2 Mai,
despre 8 Martie, despre 1907,
1848, 1945, despre Lazăr de la
Rusca sau Silvester Andrei,
despre orice, orice, numai de-
spre Transnistria, nu! Unde-i lit-
eratura la care aveau dreptul
sutele de mii de martiri din
Transnistria?!, mai întreb o
dată!…

Aflu că această
literatură, până mai ieri
inexistentă, a început să se
scrie, chiar de către viitorul (?)
premiat Nobel, adică de către
Norman Manea însuşi. Că în
cartea „Întoarcerea huliganu-
lui”, apărută în 2003 şi atât de
lăudată de toţi recenzenţii, ar fi
vorba şi despre aşa ceva, de-
spre experienţa - numită de
autor „iniţiere” - trăită de el, de
dânsul, în Transnistria. Trăită
împreună cu toată familia sa.
Mărturisesc, am luat deunăzi la
citit cartea domnului Norman
Manea numai cu gândul la
problema Transnistriei, la dis-
puta în care m-am băgat şi eu,
aiurea-n tramvai, nu pentru că
aş fi informat asupra subiectu-
lui, ci pentru că erau, mi se
părea mie, prea evidente
contradicţiile de tot felul din
textele celor care încearcă
după 1990 să ne convingă de
realitatea celor 250.000 de
evrei ucişi de români. Mă va
convinge oare marele Norman
Manea - nu vreau să fiu ironic -
de greşeala în care persist de
atâta amar de vreme? Sunt
dispus, mi-am zis, să-mi fac
mea culpa dacă mărturia
mărturisire a lui Norman
Manea mă va convinge. Am
atâta experienţă a cititului şi a
scrisului ca să recunosc sin-
ceritatea, autenticitatea unei
reconstituiri, a unei mărturisiri,
a unei lamentaţii. Tocmai pe
seama acestei sincerităţi pus-
esem abţinerea lui Norman
Manea de a atinge delicatul
subiect. Trebuia să păstrez
aceeaşi măsură!

Aşadar, nu fac acum o
recenzie literară a acestei cărţi
deja celebră. Nu de opiniile
mele are nevoie ca să rămână
sau nu o carte bună, deosebită
sub raport literar şi „artistic”. Nu
am nimic de obiectat la
aprecierile aduse de
preopinenţi calităţilor literare
ale textului. Aş avea de
adăugat chiar, virtuţi literare pe
care criticii profesionişti le-au
trecut pe nedrept cu vederea.
Ori nu s-au priceput să le vadă.
Scopul meu este însă altul. Nu
fac o cronică literară, o recen-
zie, ci îmi voi permite să înşir
numai motivele pentru care
această carte, o spun de la
bun început, citită cu multă
atenţie, nu mă clinteşte cu
nimic din convingerea că tot ce
s-a întâmplat în Transnistria
acelor ani, pe mâna şi din pric-
ina ori datorită românilor, se
poate numi oricum şi orice,
numai holocaust sau genocid
ori pogrom, nu! Nu! Şi iată de
ce:

Din carte lipseşte pro-
priu zis mărturia mult aşteptată
a lui Norman Manea. Frag-

mentele dedicate Transnistriei,
nu puţine, sunt lipsite mai întâi
de literaritate. Sic! Nu sunt
literatură, nu cresc solidar, or-
ganic, din trunchiul textului, ci
sunt, în mod evident, lipite, iar
de cele mai multe ori nici nu
sunt scrise de Norman Manea,
ci sunt citate din documente is-
torice, fără nici o legătură cu
„trăirea” propriu zisă a
experienţei deportării şi a traiu-
luii zilnic, vreme de patru ani,
în lagărele morţii din Transnis-
tria. Despre moarte, despre
moartea unor oameni, Norman
Manea pomeneşte din auzite.
Şi aude despre aşa ceva ani
buni după aceea. Reconstituie
cu oarecare autenticitate mo-
mentul plecării, al ruperii de
locurile dragi, petrecut cu
violenţă de neuitat în gara de
la Burdujeni. Dar de la îm-
brâncelile şi ghionturile de pe
peron până la câteva sute de
mii de morţi este cale lungă, pe
care cartea nu o străbate. Îmi
vine să zic că domnul Norman
Manea are onestitatea să nu
inventeze amintiri cu morţii din
Transnistria. Lipsesc cu totul
amintirile propriu zise, ale
copilaşului de 5-9 ani, despre
cum şi-a petrecut acei ani, cei
mai plini ai copilăriei. Nu aflăm
ce datorează sau reproşează
copilul Norman Manea
Transnistriei! Cu ce spaime şi
coşmaruri s-a ales din infernul
transnistrean? În ce fel de-
portarea i-a mutilat sufletul,
rănindu-l fără de leac sau forti-
ficându-l? Aproape nimic, într-o
carte scrisă toată din jocul am-
intirilor definitorii. Nu se poate,
îmi vine să proclam, ca am-
intirile despre primirea cravatei
roşii de pionier comunist să fie
mai puternice şi mai prezente
în carte şi mai consistente
decât amintirile din Transnis-
tria! Sinistra Transnistrie!
Unde-i?

În locul amintirilor,
documente! Iar documentele
citate, arhicunoscute şi mereu
invocate de cei care neagă
holocaustul din Transnistria,
sunt incorect comentate, din
păcate. Iată un citat: „Sunt
pentru migraţiunea forţată!”
declară oficial Ion Antonescu.
În niciun dicţionar al limbii
române migraţiune nu
înseamnă exterminare, cum le
echivalează Norman Manea.
Aşadar, lectura corectă: soluţia
pe care a preconizat-o şi a
urmat-o mareşalul Ion An-
tonescu nu era genocidul, ci,
de fapt, era o soluţie perfect
coincidentă cu soluţia
imaginată de sionism: plecarea
din România a evreilor, mi-
grarea în Palestina, în Eretz Is-
rael! Deportarea în Transnistria
avea caracter temporar, pe du-
rata războiului numai, iar
selecţia deportaţilor, a evreilor
care merg în Transnistria şi a
celor care nu, s-a făcut după
anumite criterii. Pe care Nor-
man Manea nu avea cum să le
afle la vremea aceea, dar mai
târziu le-a aflat, cu siguranţă, şi
avea datoria să le comenteze!
Întrunea cumva tatăl său, li-
brarul Marcu Norman,
acuzaţiile sub a căror povară
au fost selectaţi evreii deportaţi
de Antonescu în Transnistria?

Ca persoană cu un rol
atât de important în amintirile
autorului, Marcu Norman ridică
unele probleme şi nedumeriri
cititorului preocupat de recon-
stituirea Transnistriei în care
evreii au suferit atât de mult.
Căci lipseşte chiar şi mărturia
bătrânului Manea despre
aceste suferinţe! Procedând aş
zice americăneşte, N.M. i-a
cerut tătâne-su să-şi scrie o
auto-biografie cât mai
amănunţită, din care a inserat
în cartea sa fragmentele mai
interesante. Lipsesc însă, din
nou, cele privindu-i pe evreii,
cei peste 200.000, victime în
Transnistria ale cruzimii şi
nepăsării româneşti. Nu este
clar de ce. Ne-am fi aşteptat
ca, în locul copilului, măcar
taică-su să conştientizeze di-
mensiunile hecatombei în care
erau implicaţi atât de tragic şi
să lase mărturia sa de victimă
a holocaustului. Dar, nu! Ori a
omis tatăl, în textul scris pentru
fiul său Norman, să producă
aceste mărturii, ori fiul nu le-a
considerat - de ce?, potrivite cu
spiritul cărţii sale, cu teza sa.
Care teză? A holocaustului!
Dar de ce lipsesc din carte toc-
mai mărturiile directe ale fami-
liei Manea?!

Cartea, citită atent, cu
gândul chitit bine asupra valorii
sale ca document al
suferinţelor evreieşti din
Transnistria, naşte în cititorul
de teapa subsemnatului suspi-
ciunea că familia lui Norman
Manea a ajuns în Transnistria
nu ca evrei, ci din pricina ved-
erilor şi simpatiilor comuniste
de care vor fi fost suspectaţi.
Oricum, în loc să-şi vadă
cuminte de deportarea sa,
Manea-tatăl fuge, fuge din
lagărul românesc de exter-
minare, fuge tocmai la ruşi…
(Nici nu-mi vine să cred că am
înţeles bine!) Da, fuge la ruşi…
În privinţa aceasta, când e să
relateze această fugă, autorul
recurge, cu talent, la tehnica
aburirii sau a aburelii. Cum o fi
corect? Cred că abureală… A
aburi, aburire pentru lentile sau
geamurile casei ori ale maşinii,
şi a aburi, abureală când e
vorba de cititori! Ca mine, ca
dumneavoastră… Ne cam
abureşte aşadar domnul
Manea Norman când e să-şi
amintească explicit(!) cum şi
de ce a fugit tătâne-său la ruşi!
La ruşii cu care „marele inchiz-
itor” Antonescu şi românii săi
erau în război. În războiul
numit „Cruciada împotriva Co-
munismului”. Aşadar, alde
Manea a(au) fugit la inamic?
Cum se cheamă asta? Se
cheamă trădare de Ţară!

Da, filmul amintirilor se
rupe brusc aici, iar din prea
puţinul consemnărilor lăsate
de fiu nu se înţelege nici dacă
tatăl autorului fuge la ruşi cu
toată familia, nici prin ce peri-
cole au fost nevoiţi să treacă
fugind din lagăr. Era chiar aşa
de simplu? Şi, mai ales, între-
barea întrebărilor: cu ce s-a
ocupat familia Manea odată
ajunsă de partea cealaltă a
frontului? Trădând, care va să
zică. Fiul, Norman, era de-
acum băiat în toată firea, cu cei
şapte ani de-acasă împliniţi.

Nu ar fi fost interesant, ba chiar
obligatoriu să ne povestească
amintirile sale de pe lumea
cealaltă, a comunismului
biruitor? Lipsesc din carte am-
intirile despre Holocaust
cumva pentru că familia Marcu
Manea a petrecut holocaustul
din Transnistria la ruşi? Nu
vreau să fiu ironic, dar aşa
pare că s-au petrecut lucrurile!
Iar capul familiei, tatăl lui Nor-
man Manea, după ce fuge din
Transnistria se înrolează în Ar-
mata Roşie, ceea ce nu era
prea „cusher” din partea sa, iar
apoi mai fuge o dată, de data
asta în sens invers, de la ruşi
la români, atunci când ruşii, în
loc să-l pună la curăţat zăpada
în Piaţa Roşie din Moscova,
aşa cum făcuse Antonescu la
Bucureşti, pe Calea Victoriei,
cu evreii săi, îl trimit ruşii pe
Manea senior pe linia întâi a
fontului, la un fel de moarte
sigură! Evident, postură
inacceptabilă pentru un evreu
atât de tipic ca tatăl marelui
scriitor! Ceea ce Antonescu,
din nou, nu a făcut cu nici un
evreu, nici măcar cu tatăl au-
torului. Numai pe români i-a
trimis să moară în linia întâi!
Cu toate acestea Manea tatăl,
„riscând totul”, părăsise
Transnistria dezgustat de
români, căci, citez din nou, „la
Demnitate, domnul Manea nu
renunţa”. Evident, să mori în
prima linie a frontului anti-hit-
lerist, mai ales după ce
hitleriştii uciseseră câteva mil-
ioane bune de evrei nevinovaţi,
nu avea nici o legătură cu
demnitatea de om şi de evreu
a suspomenitului. Care, dacă
am înţeles bine, i-a trădat
aşadar şi pe români, şi pe ruşi!
Dacă cumva am înţeles greşit,
aştept să mi se explice ce şi
cum, nu voi ezita să fac publică
mea culpa. Felix culpa…

Aşadar, nu garantez
că am înţeles prea bine ce s-a
întâmplat. Prea ar fi de oaie,
fie-mi iertat că vorbesc aşa,
acest du-te vino între români şi
sovietici! Dar şi autorul, Nor-
man Manea, lasă prea multe
lucruri rememorate derutant de
vag. Parcă ar sta în picioare şi
lecţiunea potrivit căreia numai
Marcu Manea a fugit la ruşi,
soţia sa nedând prea multe
parale metafizice pe demni-
tate, mulţumindu-se cu
supravieţuirea la care avea
mai multe şanse dacă
rămânea în Transnistria. Dacă
aşa stau lucrurile, nedumerirea
sporeşte: înseamnă că familia,
rămasă în Transnistria, nu
risca nimic prin fuga la ruşi a
capului familiei. Caz în care
orice evreu normal se întreabă
ce argumente îi mai rămân
pentru a susţine mai departe
că Transnistria a fost tărâmul
morţii, al celor mai criminale
abuzuri! Iată că nu! Deci, unor
cititori ca mine, „negaţionişti”,
Norman Manea le rămâne
dator cu lămurirea
împrejurărilor în care răposatul
său părinte, fie-i ţărâna uşoară,
a ajuns să fugă de la ruşi la
români şi vice versa. 

(va urma)

●
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Înalta trădare la Ponta la poartă!Înalta trădare la Ponta la poartă!

Cezar 
A. Mihalache

UUna dintre cele mai
grave consecinţe ale
descentralizării iniţită de ve-
neticii guvernamentali,
turmă de pontauri ce nu se
uită nicidecum precum viţeii
la poarta patrimonială a
naţiunii, ci măsoară bine
fiecare obiect de valoare din

tezaurul ce va fi de acum
vandalizat, o reprezintă „de-
scentralizarea culturală”. 

O hoţie care va
echivala poate doar cu jaful
patrimonial al frontierelor
lăsate vraişte, la comandă,
într-o presupusă absenţă a
autorităţii statului după mo-
mentul „revoluţionar” din
Decembrie ’89, cu deose-
birea că, acum, nu va mai fi
vorba doar de câteva luni de
„anomie”, de absenţă a
instituţiilor statului, ci de o
devalizare pe termen lung,
mascată sub numele
generic de „descentralizare
culturală”.

O destructurare a
instituţiilor centrale menită a
înlătura şi ultimele protecţii

ale patrimoniului naţional.
Patrimoniu care, din princi-
pala sa caracteristică
NAŢIONALĂ, va fi reclasat
după natura proprietăţii, în
speţă, publică sau privată.
Pentru că, prin descen-
tralizarea culturală, se
vizează transferul Direcţiilor
Judeţene de Cultură (care
oricum erau structuri de-
scentralizate!) din subor-
dinea Ministerului Culturii, în

cea a Consiliilor Judeţene
şi, respectiv, Consiliul Gen-
eral al Municipiului
Bucureşti.

O relocare a patri-
moniului dinspre sfera de
cuprindere şi control
naţional către cea locală,
prin care, acolo unde nu
vom asista la o “fructificare”
ilictă a patrimoniului, vom fi
neputincioşii spectatori ai
demolării simbolurilor
naţionale şi batjocorirea
sfântului pământ al ţării cu
mâzgălituri, rune, cârpe şi
porţi aparţinând simbolis-
mului blasfemitor şi venetic.
Căci, lăsarea la discreţia
consiliilor locale din, cel
puţin, zonele controlate de
maghiarimea iredentist-

revanşardă, a monu-
mentelor, va pune cruce
monumentelor româneşti
din Ardeal şi va umple
brazdele pământurilor noas-
tre cu simbolurile veneticilor.
Şi nu doar osemintele crim-
inalilor maghiari vor fi aduse
în pământul nostru, ci toate
acele “artefacte” care ne pot
înjunghia sufletul în
acţiunea concentrată de
eliminare a identităţii noas-

tre naţionale.
De altfel, prin toate

prevederile sale, “descen-
tralizarea culturală” vizează
înlăturarea identităţii noas-
tre. Este înlăturat rolul
esenţial al comisiilor zonale
ale monumentelor istorice,
de protecţie şi conservare,
iar activitatea ultimului
“străjer” al patrimoniului,
Comisia Naţională a Monu-
mentelor Istorice, este de-
finitiv blocată.

Apoi, trecerea
atribuţiilor Direcţiilor de
cultură spre Consiliile
Judeţene, unde nu numai
că nu se găsesc specilişti, ci
se poate prezuma uşor infil-
trarea “negustorilor” care să
asigure sustragerea

obiectelor de patrimoniu.
Mai ales că, prin transportul
fără control la frontieră al
bunurilor culturale, care se
va produce în condiţiile de-
schiderii frontierelor prin in-
trarea în spaţiul Schengen,
se crează condiţiile celei de
a doua mare devalizări de
bunuri patrimoniale mobile
din istoria noastră recentă.
Şi probabil, ultima…

În fapt, descen-
tralizarea în domeniul patri-
moniului dă o lovitură de
graţie capacităţii de ocrotire
a patrimoniului cultural
naţional de către Statul
Român, iar o tară jefuită de
patrimonial său cultural
(după devalizarea
resurselor şi a capacităilor
industriale), infestată cu fal-
suri şi minciuni groteşti prin,
cel puţin intermediul consili-
ilor locale controlate de
UDMR, este menită a
sterge file întregi din istoria
noastră ca pas spre elim-
inarea caracterului unitar şi
naţional.

Politizarea din
spatele acţiunii generale de
descentralizare este cât se
poate de evidentă! Căci,
prin numirea viitorilor direc-
tori de Direcţii de mcătre
Consiliiler Judeţene, la
propunerea preşedinţilor
CJ, practice se va asigura
subordonarea pe criterii de
partid în Marea Adunare a
aleşilor fideli puterii.

Şi totuşi, nu acest
lucru este aspectul cel mai
terifiant al descentralizării, ci
faptul că, sub ochii noştri, se

generează premnizele
federalizării ţării. Iar un
aport semnificativ îl va avea
descentralizarea “culturală”,
al cărei scop îl reprezintă şi
punerea în imposibilitate a
ministerului de a-şi mai
putea monitoriza aplicarea
corectă a legii, normelor şi
metodologiilor.

O “descentralizare”
menită însă să asigure şi
imunitatea demolatorului
Oprescu, dar şi a altor pri-
mari cu apucături similare,
care nu numai că nu va mai
răspunde pentru acţiunile
sale de buldozer ceuşist,
dar i se va da practic, în
mod legal, mână liberă să
dărâme şi ce a mai rămas
deranjant pentru proiectele
sale aberant-suspendate.

Totodată, prin
înlăturarea Ministerului Cul-
turii din rolul său de filtru al
deciziilor autorităţilor locale
asupra patrimoniului cul-
tural, punerea la pământ a
reperele noastre în zonele
controlate de maghiarime
va deveni o practică
imediată şi legală. Asta,
deşi, nicăieri în Uniunea
Europeană nu există vreun
stat în care avizarea
intervenţiilor asupra monu-
mentelor istorice immobile
şi responsabilitatea pentru
deplasarea bunurilor cultur-
ale mobile să fie atributul
administraţiei locale!

●

Treziți-vă!Treziți-vă!

Aurel
Brumă

TTransformarea intere-
sului de persoană, grup în de-
cizie cu putere de lege nu
poate fi decât contra-
productivă interesului public,
vinovățiile astfel deghizate cia-
nurând pentru un timp greu de
determinat sursele și resursele
de existență ale națiunii. După
tribala privatizare pe un dolar,
care a pus la pământ industriile
din România și posibilitatea
restaurării acestora (milioane
de locuri de muncă
desființate), după „dizolvarea”
agriculturii printr-o silnică,
ambiguă și otrăvită fărădelege
care a indus întoarcerea aces-
tei ramuri economice cu 100
de ani în urmă, sarabanda de-
ciziilor cretine continuă să în-
feudeze țara aflată într-o ciudat
de sinucigașă lipsă de atitu-
dine.

Impotența strategică
(care strategii?) a guvernelor
de după ′89 a corodat singura
și obligatoria unitate de
măsură a existenței: ”interesul
național” (care, conform ul-
timelor aiureli alături de
Constituția revizuită de
specialiști în acrit borșul, ar tre-
bui să nici nu existe). Părți ale

infrastructurii, depozite,
silozuri, resurse naturale,
fabrici de medicamente, com-
binate chimice, în sine obiec-
tive de interes național din
sfera securității ființei naționale
au fost transferate prin ciudate
privatizări invizibilei concurențe
exogene concomitent cu
întărirea în fals a diasporei
românești prin milioanele de
lucrători români șomerizați
conform unor condamnări la
care aceștia nu au avut nici un
drept de apărare. S-a creat o
rețea de ”activități” în care
”elita majordomilor”(slugi ceva
mai titrate, mai dependente)
este plătită ceva mai european
pentru a-i face invizibili pe cei
aproape 80 la sută dintre oa-
menii care se află în cală, pe
vasul în derivă al existenței
românești. Restaurarea fanari-
otismului în Țara lui Papură
Vodă crează atitudini, îm-
potriviri, proteste mai ales în
zona generațiilor tinere, a celor
care, cu un venit insignifiant
acum, conștientizează că sunt
condamnați la eutanasiere prin
viitoarele pensii de-o inutilitate
înspăimântătoare. Ce pensie
poți avea la un salariu de 700-
800 de lei cât primesc acum
persoanele tinere, active? Și
ce fel de independenți suntem
când prețul pe kilowat, gi-

gacalorie sau litrul de carbu-
rant devine tot mai prohibitiv,
proporțional, sigur, cu rata de
profit calculată la nevoi de lux
de către actualii proprietari de
resurse și servicii, în marea lor
parte alții decât indigenii. Pe
ruși îi pot înțelege: proprietari
de resurse proprii, din solul
euro-asiatic, negociază și
renegociază prețul pe metrul
cub de metan exportat în Eu-
ropa dar în România, unde trei
sferturi din resurse sunt
scoase din adâncurile proprii,
prețurile au devenit confla-
grante omului de rând, cel nea-
partenenet (unde am citit
asta?) ”tagmei jefuitorilor”. Aleg
din sumedenia de exemple din
Marea Enciclopedie a Prostelii
la români ciudata privatizare,
”pe picior” a stâlpilor de către
Eon-Electrica. Are omul nevoie
de doi stâlpi, să-și tragă lu-
mina. Dă 5000 de lei, deci îi
cumpără, și hocus-pocus
stâlpii devin proprietatea furni-
zorului (de)servicii (sic). Păi de
ce n-ar deveni Eon-ul și propri-
etar al peretelui pe care este
fixat contorul, a acoperișului
unde se află consola și la cam
tot ce conțin tuburile prin care
sunt trași conductorii electrici?
Așa ceva n-ar mai mira pe ni-
meni, mai ales în contextul în
care moștenitorii de a patra

spiță la căruța nemurelii deși
fac dovadă cu fotografii ale
vechilor proprietăți, coșmelii în
ruină, devin instant proprietari
în regulă pe imobile ridicate de
statul comunist din banii actu-
alilor ”asistați sociali”, a pen-
sionarilor încă în funcțiune.
Curioasă formă de proces al
comunismului! Cine și cât a
câștigat din legiferarea bram-
bura, cu interes, a sperjurului?
Cine mai poate face un audit
coerent pe această penalitate,
pe dosarele spălate de
amestecătura de mâini,
mânuri, mânăreli? 

Independenți ener-
getic de zeama ciorii, idem
economic, social, cât de
curând vom primi ca ajutoare
comunitare curele scurte cu
găuri dese, conform formei
bugetului național tot mai
șvaitzer. Transformați în
„oracoliști” la bâlciul
deșărtăciunii politice,
indecișilor gură-cască li se
prezintă femeia cu gâtul de un
metru jumătate (independența
energetică – a cui?), miracolul
noului El Dorado de la Roșia
Montană (80 hectare de
cianură și fotografii cu aurul ce
va fi expediat peste hotare),
etc, etc. Mai nou, după modelul
nefericitului dr. Ciomu,
guvernanții și pleiada de neo-

activiști parlamentari  vor să
scoată la vânzare, să
înstrăineze și ultima resursă de
potență reală a acestei națiuni,
pământul. Că vezi dumneata,
zic ei, dacă noi ne-am făcut de
maca cu pariul pe agricultură,
ăștia de afară or să lucreze în
draci să vă micșoreze și aia, și
aia, că au bani, utilaje perfor-
mante – pământ nu prea au. Și
uite cum sute de ”întreprizi”
dau deja din coate și din
”atenții” pentru a prinde ceva
din regionalizarea reală, în
clar, a României, alta decât
cea pe care se strofocă pe
bani grei și aiureli de presă
politicienii noștri de mucava.
Pâinea și măliga procesate de
exogeni vor asigura victoria
finală a enunțului din progra-
mul lui Băsescu: cedarea
independenței total, fără nici o
”șansă istorică” de
reconstrucție. Vom deveni atât
de internaționalizați încât nu
vom mai fi nimic. Iar corul ro-
bilor autentici va continua să
interpreteze ”Deșteaptă-te,
române!” odată pe an, la car-
navalul multinațional al
celorlalți, stăpânii.

Și închei cu semn de
sânge în palme și pe frunte:
„Treziți-vă!”.

●


