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„Nu putem inventa sentimente.

Le putem descoperi și exprima,

iubi și urî, le putem apropia de

inimă sau le putem respinge.”

- Nichita Stănescu

Informație, opinie și atitudine publicistică

Țara ca un imens câmp tactico-operațional…Țara ca un imens câmp tactico-operațional…

Cezar Adonis
Mihalache

PProbabil ar vrea ca
SRI să nu mai fie un servi-
ciu secret! Ci un simplu „ser-
viciu public”, eventual „și de
informații”! Iar comisia de
control al serviciului din Par-
lament să nu mai fie 
nicidecum „publică”! Ci
secretizată! Nu contează că
face parte dintr-un for care
ar trebui să reprezinte și să
asigure democrația în nu-
mele cetățenilor, fără nici o
imixtiune în/din zona servici-
ilor secrete!

De fapt, premierul
din cauciuc teleormănean
asta vrea! Nu pentru sine,
nu în numele ei… Ci pentru
partidul mai important ca o
țară și condamnatul cu opis
de înfierare tovărășească a
tuturor acelora care îi sunt
potrivnici. A acelora care
defăimează, nu țara, nu
simbolurile, nu Istoria, ci
partidul din tot și toate. (Par-
tidul de guvernare care, în
orice moment poate deveni
o apă comună de adăpat și
a celorlalte formațiuni, pen-
tru că interesul poartă fesul,
nu?!).

Viorica Dăncilă cere
dară o desecretizare a pro-
tocoalelor încheiate de SRI
cu alte instituții! Iar indirect
și o secretizare a nivelului
de transparență a activității
comisiei SRI din Parlament.

Adică, o subjugare a
serviciilor secrete politicului
și o transparentizare la nivel
de funcționar public a (încă)
serviciilor secrete. Pe-
semne, colaborarea dintre
instituțiile publice trebuie să
treacă prin același birou
care vrea să ne avize nouă
orice drept de exprimare, 
de mișcare, de libertate
cetățenească!…

Marota este deja
clasică: în numele
Adevărului și a voinței
poporului! Adică, exact justi-

ficarea pe care s-au con-
struit comisiile speciale din
Parlament. Care vor să afle
„Adevărul”, o chestiune
subiectiv-conjuncturală,
ușor de interpretat între ver-
siunile politice „de moment”,
dar și cele civice, ale felurite
variante de „adevăr”,
conținute în aceeași expre-
sie, acțiune, intenție, proto-
col. Comisii parlamentare
care vor să pedepsească
penal (!) încercările de
împiedicare a aflării
adevărului. Practic, con-
damnarea oricui este îm-
potriva sistemului, căci, la
forme infinite de „adevăruri”,

se pot croi vinovății la fel de
infinite pentru cei ce nu
promovează adevărurile
dictate politic.

Aici bate, de altfel, și
legea defăimării… Care nu
ar fi însă completă fără o in-
versare a rolurilor actorilor
care au dreptul să opereze
tactic în „aflarea”
adevărurilor…

Justiția și Serviciile
speciale. Sunt pilonii unui
stat încă democratic. Dar
după subjugarea lor politică,
țara va deveni doar un
câmp tactico operațional.
Mai mare chiar decât Insula
Belina… Va fi un Teleorman
„dragnanizat” la nivel de
țară, cu instituții publice
menite să caute vinovații.
Nu pe cei din zona real
infracțională, ci pe cei
„reacționari”, nealiniați
voinței partidului.

Și este extrem de
fragil eșafodul pe care sun-
tem împinși… Practic, în 
numele poporului, o 
voință captată, speculată,
reinterpretată și aplicată de
un grup politic, se poate
cere orice! Mai ales când
zisul „popor politic” 
vorbește în numele
instituției reprezentative a
adevăratului popor și
acționează prin argatul ex-
ecutiv, Guvernul.

Sigur, nu am fi naivi

să credem că toate aceste
solicitări de desecretizare a
protocoalelor SRI vizează
doar interesul politic al
guvernanților și ai aleșilor
din marea adunare
antinațională din Parlament.
În spate sunt berbecii de im-
punere a direcției de dese-
cretizare pentru a asigura
curățarea anumitor dosare
și crearea unor noi „fronturi”
tactico-operative în
favoarea spionajului eco-
nomic (și teritorial!) al anu-
mitor servicii. În plus, ar fi
ocazia ideală pentru
„reșaparea” cozilor de topor
trădătoare și corectarea
„deficiențelor” inserate în
activitatea grupurilor și cla-
nurilor politice prin acțiunile
SRI.

Practic, începerea
operațiunilor tactice de des-
ecretizare a zonei operative
SRI va lăsa în aer o
întreagă arhivă. Și nu este
vorba doar de cea privind
colaborările dintre SRI și
alte instituții ale statului! O
arhivă care, fie și după
„curățarea” prin toporul
politic, va rămâne suficient
de ispititoare pentru o luptă
între viitorii beneficiari. Iar
cum zeci de baze de date
ale țării, ale cetățenilor, au
ajuns pe mâinile unor oper-
atori „de mentenanță” de pe
lângă zidurile plângerii,
unde i s-a aprobat lui Liviu
Dragnea „belina” lui
despotică, nu va fi de mirare
ca alte operative, „politice”
doar în prima fază a
recepționării și extragerii
unor fișe, să ajungă tot
acolo.

Doar în acel mo-
ment, țara va fi cu adevărat
expusă… Și trasă pe roata
învârtită de veneticii, nu
doar a unui neam, nu a unei
țări, nici măcar a unei Istorii
care le stă în gât, ci a unui
viitor pe care îl vor alții.

Între timp, noi tot
plecăm… Lăsăm țara
pustiită de singura sevă
care îi poate ține mlădițele
viitorului în viață și o lăsăm
să ne fie otrăvită prin
răsadurile unor alogeni care
devin mai mult decât niște
simpli minoritari...

●

Democrația, ca geometrie variabilăDemocrația, ca geometrie variabilă

Corneliu
Vlad

RRareori sau poate
niciodată nu s-a întâmplat, în
istoria democrațiilor, o
asemenea paradă electorală
cum a fost de acum,
încheiată cu realegerea,
pentru a patra oară, a lui
Vladimir Putin că președinte
al Rusiei, fapt precedat în
noiembrie 2017 de actul sim-
ilar care l-a adus la Casa
Albă pentru prima dată pe
Donald Trump și, puțin mai
devreme, de reconfirmarea
ca lider suprem al R.P.
Chineze, pe o perioadă
nelimitată, a lui Xi Jinhuan.

După cum se
constată, pe măsură ce se
extinde, ba chiar
globalizează, democrația se
ipostaziază și ea în felurite
paradigme. 

În acest răstimp elec-
toral global, care a durat
aproximativ un an, carul
democrației electorale a
cutreierat în marș triumfal în-
treaga întindere a planetei
pentru a instala sau recon-
firma în funcție lideri, partide
și coaliții, în mai toate 
statele de primă importanță
geopolitică: Franța – Em-
manuel Macron –
președinte, Marea Britanie –
Theresa May – premier, Ger-
mania – Angela Merkel –
cancelar, Italia – guvern în
formare, Japonia – Shinzo
Abe – premier.

Aria electorală a pri-
menirilor poate fi însă mult
extinsă, cu state semnifica-
tive, și ele, în sinergia
p o l i t i c o - d i p l o m a t i c ă
mondială: Iran – Hassan Ro-
hani – președinte, Turcia –
Recep Erdogan –
președinte, iar mai aproape
de noi, Serbia – Aleksander
Vucici – președinte, Bulgaria
– Boiko Borisov – premier,
Austria – Sebastian Kurz –
cancelar.

Este dificilă și mai
ales cu rezultate mai
degrabă riscante o sinteză 
a acestor evenimente, 
căci actul electoral, deși
emanație a democrației, nu
este nici el perfect (întrucât
nici democrația nu este),
căci nu exprimă automat 
și fără greș opțiunea
cetățeanului sau raportul
corect de forțe politice din
societate, iar mistificarile,
corupția și fraudele ajung să
vicieze la parametri

scandaloși rezultatele scruti-
nului. 

De aici, și întrebări
tot mai frecvente de tipul:
este oare în regres
democrația? Au sporit
amenințările la adresa ei?
(Și este de-a dreptul bizar –
dacă nu chiar ridicol – de
pildă, că prezidențialele din
Rusia, unde candidatul Put-
erii a câștigat cu 75 la sută,
la competiție cu alți
candidați, au fost relatate și
comentate ca un tablou gen
„bau bau”, uitându-se că în
URSS erau candidați unici la
funcțiile eligibile iar ei
câștigau cu 99,99 la sută vo-
turi favorabile).

Este, așadar, mai
amenințată azi democrația
decât în anii euforici imediat
următori căderii comunismu-
lui? 

E drept că media 
și sondajele de opinie
semnalează o creștere a
amenințărilor la adresa
democrației: tensiuni și con-
flicte interne sau cu vecinii,
deteriorarea conditiilor de
viață, terorism, crimă
organizată, corupție, pop-
ulism. Dar progresele în
câmpul democrației există și
ele, remarca un studiu al
IDEA (Institute for Democ-
racy and Electoral Assis-
tance), în care se spunea:
„Se trece prea ușor peste
progresele obținute în timp
în materie de menținerea
democrației (…) În ansam-
blu, democrația se dezvoltă
și se generalizează în
întreagă lume, producând un
efect de domino”. Dar nu tre-
buie exclus nici riscul în-
toarcerii la autoritarism și
există, în acest sens, sem-
nale clare, între care și
„nerespectarea rezultatelor
electorale sau manipularea
instituțiilor și a regulilor de
către lideri pentru a se cram-
pona de putere”. 

Regresele recente
ale democrației sunt evi-
dente, dar comparate cu
tendințele pozitive pe termen
lung, încurajează totuși la un
optimism moderat.

●
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„PROMENADA” lui Virgil Scripcariu de la Palatul Mogoșoaia!„PROMENADA” lui Virgil Scripcariu de la Palatul Mogoșoaia!

George V. 
Grigore

ÎÎntr-o însorită zi de în-
ceput de an am ajuns la
Mogoșoaia. Aici am vizitat
celebrul Palat Brâncovenesc.
Pe aleile adumbrite ale aces-
tuia m-a însoțit în periplul meu
jurnalistic o suită de personaje
„statuare” prin consistența lor
și „complexe” prin simbolistica
ce o emană. Aflu că, începând

chiar cu data de 17 decembrie
2018, Primăria Capitalei prin
Centrul Cultural „Palatele
Brâncovenești de la Porțile
Bucureștiului” a invitat doritorii
în curtea de onoare a Palatului
Mogoșoaia, la vernisajul
expoziției de sculptură
itinerantă „PROMENADĂ”,
care celebrează viaţa şi mater-
nitatea semnată de Virgil
Scripcariu. Sculptorul Virgil
Scripcariu revine, după cinci
rodnici ani, în curtea Brân-
covenilor de la Mogoșoaia, cu
variante ale temei „Supermam”
și „Primul pas”, abordate în ul-
timii ani, turnate în bronz, dar
și cu teme inedite, ultima din-
tre acestea prezentată chiar în
gips (Don Quijote), deși locul
de expunere ales este „plein
air”-ul (fragilitatea visului?). La
intrare se află și lucrarea
„Omagiu aviatorului Tudor Gre-
ceanu”, chip uman al
Zburătorului, aspirând spre
visul icarian, dependent de sol-

ida elice a avionului, dar
cumva și de fragila aripă de
șiță a Meșterului Manole. Aflu
că aceste lucrări sunt
„călătoare”, iar la anul vor
poposi în alte spaţii culturale
din ţară. Lucrările în bronz sunt
variante ale temelor Super-
mam şi Primul pas abordate în
ultimii ani, la care se adaugă şi
o lucrare nefinisată intitulată
Don Quijote. Artistul s-a folosit
de acest prilej pentru a-şi oma-
gia maestrul, pe sculptorul
Vasile Gorduz: „Lucrările aces-
tea arată aşa pentru că l-am
avut profesor pe Gorduz.
Poate că ideile mi-ar fi venit
oricum, dar, fără acesta, nu ar
fi arătat aşa”.

Despre lucrarea „Ma-
ternitate”, cea care a fost
expusă la Galeria Anaid Art
(noiembrie 2014-ianuarie
2015), criticul de artă Doina
Mândru, prezentă la vernisaj, a
explicat că locaţia aleasă este
cea mai potrivită, având în
vedere temele care gravitează
în jurul miracolului vieţii. Pa-
tronajul spiritual moştenit de la
familia domnitorului Brâncov-
eanu, tatăl unei numeroase
familii româneşti, este probabil

cel mai potrivit pentru un artist
ca Virgil Scripcariu, la rândul
său tatăl unei familii nu-
meroase căreia, a  mărturisit în
trecut, că îi datorează

inspiraţia pentru arta sa.
Expoziţia „PROMENADĂ” va
rămâne o vreme în curtea
palatului de la Mogoşoaia, apoi
se va muta la Iaşi, într-un
spaţiu care va fi anunţat ulte-
rior. Pentru a cunoaște câte
ceva din tainele acestor lucrări,
redăm în continuare câteva ex-
trase din dialogul criticului
Doina Mîndru cu artistul, care
a avut loc la vernisajul din 17
decembrie 2017.

Doina Mândru: „Virgil
Scripcariu se raportează de
fiecare dată la teme majore –
doar câteva, dar ele sunt
temele dintotdeauna ale
umanităţii: maternitatea, lupta
binelui cu răul, imposibila
suprapunere dintre ideal şi re-
alitate, care face până la urmă
obiectul luptei dintre bine şi rău
– subiectul vieţii noastre de
toate zilele. Liniile bizantine
reprezintă una din cheile pe
care le găseşte Virgil Scrip-
cariu în interpretarea marilor
mituri ale sculpturii europene.
Reia teme străvechi, forme an-
cestrale într-o cheie
bizantinizantă, o cheie pe care
o citeşti atât în chipul mamei
sau fecioarei, cât şi în silueta
aviatorului [Tudor Greceanu].
Toate vin dintr-o receptare
spirituală a ceea ce poate să
fie forma pământească. Acest
univers spiritual al sculpturii lui,
această spiritualizare intensă a
fiecărei teme, acest profund
creştin şi general-uman în
acelaşi timp constituie aportul
lui, viziunea personală, marca
Virgil Scripcariu în sculptura
românească. Suntem în
prezenţa unui sculptor major al
contemporaneităţii româneşti.
Felicit ideea de a amplasa
aceste gânduri majore ale
sculpturii contemporane în
spaţiul acesta atât de armo-
nios, de special pe care ni la

lăsat moştenire Brâncoveanu.
Nu poate fi o probă mai dificilă
a unei sculpturi moderne decât
inserarea ei într-un spaţiu per-
fect, într-un spaţiu în care cu
greu introduci ceva fără să de-
ranjezi. Până şi numeroasa
amplasare, ocuparea în format
modular a curţii brâncoveneşti
nu deranjează ordinea sublimă
de la Mogoşoaia, ci dimpotrivă,
o îmbogăţeşte şi mă bucur că
maternitatea, care aparţine
Mogoşoaiei, şi-a găsit un soclu
nobil şi o amplasare
judicioasă.”

Virgil Scripcariu: „Mie
îmi plac lucrările mici şi cred că
nu este nevoie să facem mon-
umente mari. Am verificat
aceasta, chiar am fost surprins
să văd cum în anumite piaţete
monumente mici umpleau locul
respectiv. Personal, rezonez
mult mai bine cu lucruri
gingaşe. Sper că mesajele
sunt destul de clare, sunt de
fapt din viaţa mea reală. Mare
parte din ele sunt concluzii pe
care le-am trăit alături de fa-
milia mea.”

Doina Mândru:
„Gingaşe, pentru că vorbesc şi
de subiecte gingaşe, despre
copilul care o susţine pe
mamă, copilul care descoperă
universul – precum fetiţa cu
pasăre. Dar ele  nu sunt numai
gingaşe, au plenitudine, au o
dimensiune interioară care le

dă monumentalitate. Şi mai au
ceva: simbolul lor, adică
adevărul pe care vor să ni-l co-
munice se impune cu forţă. O
forţă intrinsecă de afirmare a
mesajului tău, o forţă care vine
din plenitudine, din simbol, din
formă, din proporţii şi poate din
subiectul însuşi pe care ai
înţelepciunea să-l abordezi de
fiecare dată. Eu sunt foarte
încrezătoare în destinul sculp-
turii tale, tocmai pentru că
abordează în firesc şi cu multă
prospeţime subiecte omeneşti
eterne şi dintr-un punct de
vedere pozitiv. Or, atâta dis-
trugere este în jurul nostru, că
nu merită să mai adăugăm noi:
distrugerea unităţii Europei
clădite pe fundamentele iudeo-
creştine şi eline; distrugerea
unităţii pe care o găsise cultura
europeană în Renaştere şi
care înflorise atât de frumos în
secolele ce i-au urmat – dis-
trugere printr-o conceptu-
alizare şi negare a fiinţei
umane, a dreptului ei la viaţă.
Tu te opui tuturor acestor lu-
cruri şi este important ca lu-
crurile acestea să se afirme în
spaţii publice.”

Mai trec o dată printre
lucrările artistului Virgil Scrip-
cariu și aflat lângă „Miracol”,
vântul pacă îmi șoptește să le
salut, așa, de parcă sunt statui
vii. Privesc mirat în jur și nu
trece nimeni în acel moment
prin Curtea de Onoare a Palat-
ului Mogoșoaia. Mă înclin încet
și tăcut în fața lui „Supermam”
și a „Maternității”, îl salut pe
„Primul pas” și îi trimit un
„Ahoe” de departe lui Don Qui-
jote… Apoi văzduhul parcă
vibrează imperceptibil…  Să fie
statuia aviatorului cauza?
Sau…

●

Defăimarea…Defăimarea…

Traian Bădulescu
Șuțeanu

ÎÎn dicţionarul enciclo-
pedic român acest sustantiv
comun este definit ca
reprezentând calomierea,
ponegrirea sau bârfirea este
acţiunea de a vorbi de rău pe
cineva sau despre ceva prin
care se aduce atingere bunei
reputaţii (faimei) de care se
bucură preopinentul… În sens
juridic este comunicarea unor
afirmaţii care clamează ,
stabileşte sau implică în mod
expres fapte care pot prejudi-
cia imaginea unei persoane,
firme, produs,grup, guvern sau
naţiune.Mai departe se face
precizarea că cel incriminat în
cazurile care implică afirmaţii
privind chestiuni de ordin pub-
lic, reclamantul (cel lezat) tre-
buie să dovedească că
afirmaţiile sau faptele imputate,
considerate defăimătoare, sunt
false. Dacă judecătorul
constată aceasta, fapta se
stinge, fie cu pedepsirea calo-
miatorului fie prin scoaterea lui
de sub proces, la cererea
reclamantului sau la hotărârea
juecătorului de caz.

Facem referire

specială la acest aspect,
apărut ca modus vivendii în
presa de azi, împărţită prea ev-
ident în două, – una de
apărare a celor care vin direct
din sistemul revolut socialist şi
cealalta  de atacare a aces-
tora, rămaşi până azi decidenţi
în administraţia ţării, – dar, mai
ales, că aceştia, aflaţi încă ma-
joritari în forul legislativ, au
iniţiat „revederea” legii privind
acest aspect , în vederea
apărării lor chiar de faptele pe-
nale evidente,(în sensul
existenţei atâtor hotârâri
judecătoreşti definitive prin
care unii sunt condamnaţi deja
şi aflaţi în executare iar foarte
mulţi sunt în procese pe rol de
câţiva ani buni). Acesti indi-
vizi,(vorba lui Caţavencu,că
„nu pot să le zic altcumva”!),
având în fruntea lor şi în senat
şi în parlament „şurubari” pe-
nali (ca să le zicem pe nume !)
sunt gata să facă o nouă lage
specială de pedepsire expresă
a celor care mai îndrăsnesc
„să se ia de ei”, o „Lege a
Defăimării”. Acerşti doi indivizi
malefici, -aflaţi azi pe scena
publică şi dominanţi în clasa
politică, reclamă şi termenul de
„penal”, -„penali”-atribuit celor
aflaţi în proces, apăsânt pe

faptul că aceasta este deja
„defăimare” „calomnie”, ce „tre-
buie pedepsită”, zice foarte
apăsat preşedintele vremelnic
al senatorilor, el însuşi aflat în
această situaţie. Faptul este şi
mai anormal privind situaţia
jurică… Or ştiut este că oricine
se află deja într-un proces con-
stituie motivul „unui caz penal”,
individul aflat sub cercetare, se
află „într-un caz penal”, cum
este însăşi cercetarea, iar
după pronunţarea
judecătorească, cazul devine
al unui „condamnat” sau „achi-
tat”. Mai grav este că însuşi ac-
tualui preşedinte al camerei
deputaţilor este „condamnat”
într-un proces, indiferent că…
„cu suspendare” (ceea ce
explică neîncarcerare, dar fapt
grav şi condamnabil, ca gest
politic şi juridic!)

Ce elemente „de
apărare” aduc aceştia, con-
form prevederii legii existente,
privind „defăimarea” lor? Nimic
altul decât doar că sunt „dem-
nitari” persoane cu titulatura de
„preşedinte” de senat sau cam-
era deputaţilor, că „această
titulatură” este calomiată !
Ori… ştiut este, că în faţa
legilor toţi suntem egali şi ni-
meni nu se poate prevala de

faptul că, – cu totul vremelnic!-
cineva are o funcţie de stat !

Cum poate fi socotită
calomnie faptul că actualul
preşedinte al senatului dă un
exemplu ultra negativ privind
situaţia lui familiară? Ce poate
învăţa un tânăr de la cineva
care, folosind carisma şi titu-
latura, a schimbat șase
neveste ca pe nişte ciorapi!?
Cum poate şterge din sidiul
său actualul preşedinte al
camerei deputaţilor faptul că
are condamnare certă,
judecătorească, privind
măsluirea alegerilor de sus-
pendarea preşedintelui
Băsescu şi are pe rol alte pro-
cese de  corupţie pentru a-şi
atribui imense bunuri materiale
luate, prin maşinaţiuni, de la
statul socialist în desfinţare?
Faptul că de ani de zile se
ocupă numai de maşinaţiuni de
ordin mediatic, fiind perma-
nent, – el şi acoliţii lui,- în
presă, aproape seară de
seară, învărtind promisiuni ire-
alizabile , – şi nerealizate! -,
aruncînd chiar calomnii la
adresa adversarilor politici, sau
simpli cetăţeni, cum sunt
masele de tineri  care ies la
proteste, strigându-le că nu fac
nimic pentru scoatea ţării de

sunt cel mai mare procent de
analfabeţi funcţionabil, de
învăţâmânt nescos din
canoanele realismului socialist,
de o cultură aflată în haos, de
lipsa dotărilor corespunzătoare
a şcolilor ţări, de un corp pro-
feso-ral sub orice nivel, mai
ales a celor de prin sate, că
lipsesc cu desăvăr-şire lucrări
pentru drumuri interjudeţene
dar mai ales al autostră-zilor,
că producătorii particulari sunt
atacaţi de leguile fiscale ale
statului cu grave sechele co-
munistoide, că valorile umane
ne-au plecat cu milioanele şi
pleacă masiv din ţară… Aces-
tea sunt „defăimările” care li se
aduc, lor personal dar şi a în-
tregii şleatci de baroni locali,
reîncherbănaţi pe funcţii în- ter-
itoriu, manevrând forţa
economică a ARENDAŞILOR!
Stăpânii econimici de azi ai
satelor…

●



4 Tichia de politician

Nocivă și avană…Nocivă și avană…

George
Petrovai

DDin capul locului fac
precizarea că fondul nociv și
avan al politicii noastre 
nu-i „invenția” aleșilor
postdecembriști, ci este 
urmarea logic-necesară a per-
fidelor distorsiuni moral-spiri-
tuale promovate de fanarioți și
apoi, prin dictat și sterilizare
intelectuală, așezate de ide-
ologii marxiști-leniniști la
temelia etică a statului
bolșevic. 

Cu următoarea
diferență între corifeii
bolșevismului triumfător și au-
torii catastrofismului postde-
cembrist: primii aveau ca ideal
victoria comunismului la scară
planetară și slujeau cu devota-
ment această utopie de pe
pozițiile unui naționalism cura-
jos și intransigent (suprimarea
Ceaușeștilor este o elocventă
probă în acest sens), pe când
ceilalți, robi ai momentului în-
chis în spuse precum „Ce-i în
mână, nu-i minciună” și „După
noi, potopul!” , au ca ideal (sic!)
doar banul și sunt oricând
dispuși să-și vândă țara pentru
un pumn de arginți.

Cum altminteri se
explică paradoxul că România,
o țară încă bogată în pofida je-
fuirii ei de la romani încoace de
către numeroși tâlhari interni și
externi, iar în anul 1989, anul
trecerii de la dictatura prole-
tariatului la cea originală, nu
numai că a fost fără un cent
datorii externe, dar mai avea
de încasat creanțe de peste 15
miliarde dolari, cum se explică,
deci, că în mai puțin de trei
decenii a ajuns codașă între
țările din Uniunea Europeană
la cam toți indicatorii econom-
ico-sociali (venitul pe cap de
locuitor, producția internă, ex-
portul, infrastructura, starea de

sănătate a populației, nivelul
real de educație și instruire
etc.), a pierdut prin necurmatul
proces de expatriere circa
patru milioane de locuitori, pro-
ces care merge înainte cu alte
însemnate pierderi anuale de
specialiști (la acest indicator al
tragediei naționale ne situăm
pe locul doi în lume după Siria,
țara devastată de război), și s-
a trezit (!) cu o datorie externă
de peste o sută miliarde euro?

N.B.: Ne amintim că
Ceaușescu s-a neliniștit când
datoria externă a României era
sub 20 de miliarde dolari amer-
icani, adică de vreo șase-șapte
ori mai mică decât cea de
acum, hotărând că, indiferent
de sacrificiile impuse grosului
populației, trebuie să ne de-
scotorosim cât mai repede de
rechinii finanțelor mondiale, în-
deosebi de Fondul Monetar
Internaționl (FMI). Țelul a fost
atins, românii vlăguiți au fost
scoși în stradă de agenții
străinilor, iar cuplul Ceaușescu
a fost la iuțeală împușcat după
un proces-parodie, în care av-
ocatul apărării s-a arătat mult
mai pornit decât procurorul 
în formularea și susținerea
acuzațiilor de genocid biologic
și subminare a economiei
naționale. Păi dacă ne gândim
că la vremea respectivă, cu
toate erorile comise, România
poseda un apreciabil complex
economico-social (locul patru
în lume la capacitatea trans-
portului maritim și fluvial, mii de
întreprinderi în care munceau
milioane de oameni, renumite
institute de cercetări în toate
sferele de activitate, zeci de mii
de școli, grădinițe și creșe, mii
de dispensare, spitale și
stațiuni balneoclimaterice, zeci
de hidrocentrale, milioane de
hectare irigate etc.) și, cu toate
astea, soții Ceaușescu au fost
puși la zid și lichidați în chiar
ziua de Crăciun a anului 1989,

mă întreb ce pedepse li se
cuvin tuturor tâlharilor și
trădătorilor postdecembriști,
care – premeditat sau din
nepricepere – au generat pe
lângă un genocid economic
mai pustiitor decât cele două
conflagrații mondiale, pe cel
social-educațional de care
pomeneam mai înainte și pe
cel cultural-identitar?!

Ei bine, nu numai că
toți ăștia (nepedepsiți sau
dezîntemnițați după ispășirea
unei fărâme din pedepsele
primite) și-au păstrat marile
averi dobândite pe căi
necușere, dar taman ei au
neobrăzarea să vorbească de-
spre un tainic și dictatorial stat
paralel sau poate că perpendi-
cular, care – chipurile – nu-i
lasă să-și înfăptuiască progra-
mul de guvernare după cum
vor mușchii lor de  câștigători
ai puterii cu voturile a 18% din
totalul alegătorilor  (a se citi
„să-și facă mendrele și de ni-
meni să nu fie vreodată
zăticniți, fiindcă orice amestec
din afară în treburile lor curat
murdare se cheamă abuz”).

Două afirmații ale lui
Victor Ponta din vremea când
era tartorul social-democraților,
ilustrează cum nu se poate mai
bine starea de spirit din
această mătăhăloasă făcătură
politică și adevăratul scop
urmărit de „elita” membrilor săi:

1) Luându-l gura pe di-
nainte, că doar gura
păcătosului adevăr grăiește,
Ponta le-a spus pe șleau
tovarășilor de matrapazlâcuri
că dacă nu câștigă alegerile
prezidențiale din 2014, atunci
„scapă fiecare cum poate”!
Deoarece nu le-a câștigat, in-
clusiv pentru faptul că obiec-
tivul lui prioritar după instalarea
la Cotroceni era salvarea cu
orice preț a megarăufăcătorilor
prin amnistii și grațieri, chiar
asta fac acuma foștii lui fârtați:

în imensele lor vile (pe internet
circulă stupefiante imagini cu
luxul înciocoiților), la canalele
de televiziune aservite și în
instituțiile statului căpușat ei
organizează adevărate cruci-
ade împotriva Justiției, în-
deosebi împotriva Direcției
Naționale Anticorupție (DNA),
inamicul care le reamintește cu
fiecare prilej că și pe aceste
meleaguri „nimeni nu reste mai
presus de lege”.

2) Pesemne încurajat
de inerția votului propesede, la
un moment dat Victor Ponta nu
s-a jenat să le azvârle în față
politrucilor învinși: „Mă, voi nici
să furați nu știți”!

…Nu știu dacă bălțile
din România mai au pește,
cunoscut fiind faptul că tot ce
mișcă în ea este mătrășit mai
repede sau mai târziu de câr-
muitorii într-ale neomeniei și
fărădelegii (atenție, români,
șparlamentarii vă mai
pregătesc o plăcintă cu
înstrăinarea uriașei rezerve de
hidrocarburi din subsolul plat-
formei continentale a Mării
Negre!), dar știu că PSD nu
duce lipsă de plevușca scut și
frupt pentru rechini. Da, căci
este o strânsă și nefericită
legătură (pentru cei mulți) între
plevușcă, rechini și partidul-
stat…

De pildă, într-unul din
textele sale tendențioase,
ipochimenul ce se ascunde
după pseudonimul Contele de
Saint Germain (cred că era
mai potrivit Baronul de
Ferentari) îl face „dronă” pe
președintele Iohannis pentru
faptul că, nemătrășind-o pe
Laura Codruța Kövesi, a ales
„între milioane de români care
sunt revoltați de evidentele
abuzuri din justiție și câteva mii
de manifestanți care au decis
să nu recunoască aceste
ticăloșii”, iar în scrisoarea
adresată lui Frans Timmer-

mans, prim-vicepreședinte al
Comisiei Europene, deputatul
(evident, pesedist) Liviu
Pleșoianu îi solicită înaltului ofi-
cial european „scuze publice
sau demisia” pentru lecția de
politică predată corifeilor
dâmbovițeni, percepută de
epistolar doar ca o bătaie de
joc la adresa poporului român
și a presei libere de aici!
„Vasăzică avem două moduri
nițel diferite, dar cu același
scop, de concomitentă ba-
nalizare și distorsionare a
realității românești în acest
foarte delicat moment pentru
noi toți, care cu certitudine va
fi urmat de sancțiuni în cazul în
care haramurile cu rol de-
cizional nu-și vor lua labele de
pe Justiție, așa încât, potrivit
stăruinței lui Timmermans,
„problemele magistraților să fie
rezolvate numai de magistrați”:
în primul mod/text sunt de-
plânse abuzurile din justiție
spre indignarea milioanelor de
români (cam câte milioane,
nenicule?), dar nu se suflă nici
măcar un cuvințel despre
nenumăratele abuzuri și
furtișaguri săvârșite de aleșii
puși pe căpătuială, mai ales de
„baronii” pesediști, deși este
neîndoielnic pentru tot omul cu
scaun la cap, mai puțin pentru
cei în cauză, că asta-i rădăcina
răului și de-aici trebuie pornită
acțiunea de asanare socială; în
cel de-al doilea mod se
eludează cu grosolănie și
lamentabilă mândrie patriotică
fondul problemei, lucru care-i
permite epistolarului să-l ia la
refec pe oficialul european
pentru că acesta habar n-are
de democrația noastră
originală și de presa antenist-
libertinistă de pe aceste plaiuri.

●

Normalitatea…Normalitatea…

Stelian
Gomboș

HHaideţi fraţilor, să ne
trezim, să ne revenim! Da, tre-
buie, musai, să facem acest
lucru: să (re)devenim normali,
fireşti şi naturali, fiindcă, altfel,
este foarte grav tot ceea ce se
întâmplă, căci „toate au ajuns
cu susu-n jos şi cu josu-n
sus”!...

Am ajuns, din păcate,
să nu mai ştim să zâmbim, să
nu mai putem să ne bucurăm,
să nu mai putem să plângem,
să fim incapabili în a gândi şi a
cugeta raţional şi sănătos, să
fim neputincioşi în a lucra 
în echipă, în a avea 
atitudine, comportament şi
discernământ, consistent, sufi-
cient şi eficient; să nu mai ştim
să râdem cu cel ce râde, să
plângem cu cel ce plânge, să
nu mai ştim să ne rugăm cu cel
ce se roagă, să avem atitudine
solidară iar nu solitară, într-un
cuvânt, să fim naturali, fireşti şi
normali, şi în vorbă şi în faptă
şi în port!...

Da, suntem chemaţi,
în regim de urgenţă, să

amendăm, oriunde şi oricând,
lipsa de normalitate, să-i
sancţionăm pe cei care ne-au
furat-o şi ne-au confiscat-o, să
punem degetul pe rană, să
arătăm, acolo şi atunci când
este cazul, absenţa
normalităţii, a firescului, a
raţionalului, a naturalului, altfel,
spus, a Lui Dumnezeu, fraţilor,
care este unul al normalului, al
cărui autor şi este şi, prin ur-
mare, acolo unde lipseşte nor-
malitatea nu este
Dumnezeu!... De aceea,
păcatul, viciul, patima şi corup-
ţia spirituală ori
boala/slăbiciunea/neputinţa
sufletească şi spirituală sunt
manifestări concrete/vădite ale
anormalităţii, ale nefirescului,
ale îndepărtării şi înstrăinării
noastre, de Dumnezeu, de se-
menii noştri şi de noi înşine,
ajungând să asistăm/să
participăm la o răsturnare/in-
versare, axiologică, a valorilor,
a normelor şi principiilor,
spunând, în acest nefericit
context, „răului bine şi binelui
rău, negrului alb şi albului
negru!”!... Prin urmare, mai
mult, decât atât: să fim foarte
ageri, vigilenţi, prudenţi şi

precauţi şi, mai ales, fermi şi
hotărâţi, atunci când, te miri
cine, de oriunde şi de nicăieri,
vine să ne propovăduiască
nouă o aşa zisă alternativă, a
„normalităţii”, adică o altfel de
„normalitate, de natural şi de
firesc”, noi fiind fermi convinşi
că aşa ceva nu există ci, pur şi
simplu, este vorba doar de
anormalitate şi atât!... Nimic
mai mult, nimic altceva, restul
fiind numai minciuni şi speculă,
cu scopul inducerii noastre în
eroare şi a manipulării noas-
tre!... Mare atenţie oameni
buni: orice amăgire duce la
dezamăgire!... Clar şi
limpede!... Nu vedeţi ce mult
ne bucurăm atunci când avem
de-a face cu nişte oameni
fireşti, cu nişte situaţii/ipostaze
naturale, cu nişte ocazii sau
prilejuri normale!... Nu vedeţi
că am ajuns să tânjim, să ne
fie dor după asemenea mo-
mente, întâlniri, petreceri sau
împrejurări; nu vedeţi că sufle-
tul şi spiritul nostru aspiră la lu-
cruri simple, fireşti şi naturale
ori normale, nu complicate, de
noi, oamenii, nu alambicate, nu
sofisticate şi pline de complex-
itate!... Şi cum sau în ce fel am

ajuns la toate aceste triste şi
nefericite situaţii, urmări sau
consecinţe: din cauza modului
total greşit/eronat în care
tratăm/abordăm noi viaţa,
locul, rolul, rostul şi vieţuirea
fiecăruia dintre noi, fiind tare
contaminaţi de păcatul luciferic
al mândriei, având, astfel,
tendinţa/tentaţia şi ispita ca
noi, creatura, să ajungem în
locul Creatorului, cu alte cu-
vinte, să fim ca Dumnezeu,
mai presus sau în locul Lui,
adică să ajungem ca El însă
fără El şi, iată, acest păcat şi
flagel ne molipseşte şi ne
afectează încă de la începutul
omenirii, a istoriei umanităţii
noastre!...

De aceea, fără
echivoc, toţi Părinţii
Duhovniceşti ai Bisericii ne
atrag, serios, atenţia asupra
păcatului mândriei ca fiind cea
mai grea ori apăsătoare
patimă, sursă, izvor şi resursă
pentru toate celelalte păcate,
vicii şi patimi, adică „mamă a
toată răutatea!”. Însă, la noi, a
se lua aminte: „ce este da tre-
buie să fie da iar ce este nu tre-
buie să rămână nu iar ce este
mai mult de atât de la diavolul

este!”
Or, noi ce am făcut,

am schimbat totul, am modifi-
cat totul, am modernizat, am
multiplicat totul, în condiţiile în
care omului îi trebuie, totuşi,
atât de puţin, atât de curat şi
de simplu, atât de natural şi de
aerisit, fără a fi contaminat ori
poluat, de nimeni şi de nimic!...

Da, să revenim,
aşadar, la sinceritate,
renunţând la ipocrizie şi
făţărnicie, să revenim la seri-
ozitate, refuzând superficiali-
tatea şi falsitatea, să
(re)activăm naturaleţea şi orig-
inalitatea din noi, ignorând cos-
metizarea şi contrafacerea, să
ne (re)întoarcem la concret şi
autentic, la cuminţenie şi
înţelepciune, alungând orgoli-
ile, vanitatea, suficienţa de
sine, ignoranţa şi aroganţa
personală, să nu ne mai
ocupăm de fleacuri, nimicuri şi
micimi omeneşti ci să ne
străduim a deveni consistenţi,
solizi, fortificaţi şi substanţiali,
în tot şi în toate, în tot locul şi în
tot ceasul!...

●



Ghimpele Națiunii

Impunerea primului „eșec de piață”…Impunerea primului „eșec de piață”…

Cezar Adonis
Mihalache

MMai este un singur
pas, iar primul eșec oficial al
economiei de piață, bazat
pe declarațiile, actele și
„prognozele” inventate de
guvernanți, va putea fi atâr-
nat de noul panou al
realizărilor dedicate partidu-
lui! Acolo unde, după
această înfăptuire „istorică”,
în cele două decenii și
jumătate trecute, vor 
fi agățate spre 
înfierare tovărășească toate
neleguirile economiei de
piață, din vremea postde-
cembrismului, fapte ce nu
se vor prescrie în noul „ism”
tovărășesc, ci vor fi aspru
sancționate în vânătorea de
vrăjitoare a răzbunării Isto-
riei. A răzbunării acesteia pe
noi, pentru indolența și som-
nul unei întregi națiuni.

Fie doar și pentru
faptul că restrângerea pieței
școlare de carte, concen-
trare ei în lesa monopolului
și intenția creării unui editor
unic de carte (doar în primă
fază, de manuale școlare!)
au fost puse  ca elemente
fundamentale pentru
dovedirea necesității
intervenției statului, din

cauza a ceea ce s-ar numi
„un eșec de piață” – adică o
piață care nu mai
funcționează bine într-un
domeniu, fiind nevoie „de o
preluare a activității de o
companie a statului”, și ar fi
trebuit ca întreg proiectul
„editorial centralizat” să fie
ars în piața publică!

Nu să ajungă
subiect de dezbatere, să

capete apoi o formă
legislativă și, iată, să treacă
acum atât de ușor de prima
cameră a Parlamentului.

Pentru că nu doar
monopolul statului asupra
cărții devine eșafod al
economiei de piață, ci însăși

fundamentarea noțiunii de
eșec al privaților, ca justifi-
care de intervenție imediată
a statului, se constituie într-
o furcă ismocriptocaudină
ce va descărna aproape trei
decenii de căutări, de pași,
de un mers democratic, cu
mai bunele și mai relele lui.

Și este și vina
noastră! Pentru că în trei
decenii nu am fost în stare

să definim noi, ca spațiu pri-
vat în extindere, nu spre in-
teresul nostru „privat”, ci
spre apărarea democrației
și a libertăților economice,
rolul, măsura de acțiune,
prevenția, îndrumarea sau
intervenția, dar și

responsabilitățile statului în
acțiunile proprii (majoritar
dovedite ca eșecuri).

Am lăsat o hidră să
reînvie iar acum zeci de
capete așteaptă să de-
voreze fundamentele
economiei de piață.

Evident, după con-
stituirea unei edituri unice
pentru manualele școlare
(la rândul lor… unice), mai
mult sau mai puțin „social-
iste”, va urma și domeniul
distribuției de carte școlară.
Iar privații vor mai fi împinși
de pe o felie, distribuția de
carte, pe care au menținut-o
în viață cu multe sacrificii.

De fapt, „statul” vrea
să vină acum să ia caimacul
mediului privat. Să aca-
pareze acele domenii care
au fost salvate și eficienti-
zate de inițiativa privată, să
se așeze la noile „sinecuri”
pe care le acaparează atât
de grosolan pentru gurile
politice. Doar că s-a dovedit
de atâtea ori că statul este
un prost administrator. Iar
încercarea de a manageria
un segment care s-a bazat
pe concepții (și sacrificii)
total necunoscute unor di-
rectori bugetofagi s-a sfârșit
întotdeauna cu un eșec. Iar
în momentul în care statul
își va fi asigurat cei doi primi

„monștri”, o editură unică și
un difuzor unic de carte
școlară, își va extinde ciu-
perca de partid unic și peste
restul pieței de carte, edi-
turile private (și difuzorii
privați de carte) urmând a fi
și mai bine înșurubați într-un
țintar în care spațiul de
manevră va fi restrâns spre
zero.

Guvernanții și aleșii
și-au dat așadar acceptul
scoaterii Editurii pedagog-
ice, în reașezarea acesteia
ca editor unic de carte
școlară, de sub simpla coor-
donare a Ministerului
Învățământului, prin tran-
scrierea noi fișe de post în
statutul de subordonare față
de minister. Iar pe locul de
coordonare vor fi împinse
acele edituri private care vor
să mai activeze pe piață.

Și vor fi probabil
destule care vor face pactul
cu „diavolul”, suficiente cât
să aibă guvernanții ce să
arate lumii, dovadă că în
România există, nu-i așa?!,
(și) ceva democrație…

●

Iar cu jalba-n proţap pe la porţi străine?Iar cu jalba-n proţap pe la porţi străine?

Ilie
Șandru

DDiscutând cu un amic
despre ceea ce se petrece azi
prin Basarabia, am rămas, la
un moment dat, tăcut şi îngân-
durat. „La ce te gândeşti?”, m-
a întrebat el. Drept să spun, nu
ştiu dacă mă gândeam la ceva,
în acel moment. Însă simţeam
în fiinţa mea un fel de
răzvrătire împotriva modului
nostru, a românilor, vreau să
zic, de a ne comporta. Mai ales
a celor din generaţiile de azi.
Fiindcă, din câte îmi dau
seama, comportarea acestora
nu mai seamănă deloc cu
comportarea generaţiilor din
trecut, a celor care au făurit is-
toria neamului nostru. Vreau să
spun a istoriei adevărate.

E drept, am avut un
Roller care a scris o istorie să
fie pe placul regimului totali-
tarist sub care românii au fost
nevoiţi să trăiască aproape o
juumătate de veac. Istoria
aceea falsă am învăţat-o şi eu,
istorie pe care era nevoit să
ne-o predea profesorul nostru
de atunci, scârbit de ceea ce
trebuia să ne spună. Motiv
pentru care, din când în când,
amărât fiind peste măsută, se
mai răstea: „să nu vă pună
mama dracului să vă faceţi is-
torici”! Pe undeva avea drep-
tate. Fiindcă o istorie falsă se
poate scrie şi în zilele noastre.
Pentru că iată, după aproape
trei decenii de libertate îmi este
dat să citesc alte basne despre
Istoria Românilor, emanate de

Lucian Boia, un fel de Roller al
zilelor noastre. Lucian Boia a
fost cadru didactic la Univesi-
tatea din Bucureşti. Cum o fi
ajuns la o catedră
universitară? Cum i s-a permis
să facă din istoria noastră o
blasfemie? Ca să
pervertească, prin „istoria
golită de mituri” pe care a pre-
dat-o, conştiinţa naţională a
tinerei generaţii? O generaţie
care, în mare parte, trăieşte, în
mare parte, după vechiul
proverb latin „ubi bene, ibi pa-
tria”?  Unde au fost şi unde
sunt marii noştri istorici? Unde
este  Secţia de Istorie a Acad-
emiei Române? Ea este
alcătuită doar dintr-un singur
academician: prof.univ.dr. Ioan
Aurel Pop? El este singurul
care a luat poziţie faţă de
inepţiile debitate şi scrise ale
lui Boia!

Dar m-am luat cu
vorba, fiindcă nu despre aces-
tea voiam de fapt să scriu. Nu
de altceva dar despre ele ar
trebui scrise nu articole, ci vo-
lume!

Simţeam în mine
răzvrătirea de care aminteam
la începutul acestor rânduri
după ce citisem, cu câteva
minute mai devreme,
Declaraţia Consiliului de Con-
ducere al Uniunii Scriitorilor din
Republica Moldova privitoare
la Reunirea cu România,
publicată în revista Art-Emis,
an IX, nr. 21(819), 14 martie
2018.

Nu are rost să înşirui
aici toate ideile pe care consil-
iul respectiv le-a publicat, ele

constituind desigur poziţia
oficială a acelui consiliu.
Citindu-le, m-am gândit, fără
să vreau, la scriitorii din
generaţia anilor ’90, adică la
acei scriitori din Basarabia
care au constituit sufletul mar-
ilor evenimente trăite de
românii basarabeni în 1989-
1990. Adică a marilor victorii pe
care aceştia le-au obţinut în
confruntarea cu  imperialismul
moscovit. Fiindcă ei au fost în
avangardă. Ei au fost cei care
au chemat poporul la luptă. Ei
au fost „trâmbiţele de alarmă”
la Chişinău. Datrită lor sutele
de manifestanţi s-au aşezat în
genunchi în faţa tacurilor sovi-
etice, în Piaţa Marii Adunări
Naţionale din Chişinău.

Din păcate, la puţină
vreme au apărut cozile de
topor, trădătorii, de care nea-
mul nostru n-a dus lipsă
niciodată. Şi aşa au fost muti-
late, rând pe rând, toate cele
ce păreau a fi începutul proce-
sului rapid de unire cu Ţara.

Declaraţia la care mă
refer nu este decât o reîn-
toarcere la vechea noastră
meteahnă, aceea de „copii
cuminţi” ai Europei, spre a nu
cumva să supărăm pe cineva,
de a cere părerea celor mari
dacă avem sau nu voie să
facem ceva. Fiindcă numai ast-
fel se explică faptul că
Declaraţia se încheie cu nişte
concluzii de-a dreptul
revoltătoare, conform cărora
este nevoie: să consultăm
partenerii externi dacă avem
sau nu voie să ne reunim; să
ne gândim la  nişte proiecte

româno-europene, legate tot
de aprobarea altora de a ne
reuni; să începem să facem
proiecte de sincronizare a
celor două state, Republica
Modova şi România, în ce
priveşte justiţia, economia,
administraţia, cultura, educaţia
etc.; să se explice pe larg etni-
ilor minoritare din Republica
Moldova pentru ca acestea să
înţeleagă că ar fi mult mai
benefică şi pentru ele o
evenutală reunire cu Ţara.

Oare cam cât ar trebui
să dureze toate cele de mai
sus? Nu se ştie, însă oricum
nu puţini ani. Poate colo către
mijlocul veacului 21. Mă întreb
însă: cei din generaţia 1918,
din care s-a alcătuit Sfatul
Ţării, tot aşa au gândit? S-au
dus oare la Petersburg (Petro-
grad) să ceară aprobarea de a
se declara independenţi?…
Nu, nu s-au dus, ci au afirmat,
clar şi hotărât, „ruperea oricărei
legături de dependenţă cu
Rusia”!.. Iar dacă totuşi  s-au
dus la Petrograd nu s-au dus
să ceară vreo aprobare, ci pen-
tru ca să-şi spună răspicat
dorinţa privitoare la soarta
Basarabiei. Când au aflat că o
delegaţie ucarineană a plecat
acolo şi a obţinut de la Guver-
nul Provizoriu al lui Kerenski
autonomia Ucrainei având în
componenţă zece gubernii,
între care şi cea a Basarabiei,
Vladimir Cristi, guvernatorul
rus la Chişinău, şi I.Erhan, au
plecat, cu sufletul la gură, spre
Petrograd, au pătruns în
Palatul de iarnă, cu sprijinul
unor soldaţi moldoveni aflaţi în

Regimentul de Gardă, i-au
abţinut calea lui Kerenski,
ameninţându-l că dacă nu se
anulează hotărârea privitoare
la Basarabia, devenită gu-
bernie ucrainenă, o sută de mii
de soldaţi moldoveni vor părăsi
armata rusă. Şi au câştigat!
Guvernul lui Kerenski a fost
nevoit să recunoască dreptul la
autodeteminare şi autonomie a
Basarabiei.

Revenind, aş întreba
pe autorii declaraţiei respec-
tive: nemţii s-au consultat cu
cineva, au cerut vreo aprobare
când s-au reunificat cele două
Germanii, de vest şi de est?…
Au făcut vreun proiect ger-
mano-european în această
privinţă?… Au elaborat înainte
proiecte de sincronizare
legislativă, administrativă,
economică etc?… Nu cred.
Toate acestea s-au făcut după
reunificare. Şi nici nu pot fi
făcute altfel, fiindcă ele fac
parte integrantă din procesul
reunificării.

Destinul unui popor nu
se tâguieşte pe tarabe străine.
Nimeni nu are dreptul de  a-şi
impune voinţa în privinţa
reunificării poporului român,
prin revenirea Basarabiei la
trupul Ţării. Nimeni în afară de
poporul român! Fiindcă el are
acest drept. Pentru că  – vorba
lui Vlahuţă – ,,în el este put-
erea de muncă, de luptă şi de
răbdare, în mintea lui trează şi
în inima lui caldă am găsit spri-
jinul speranţelor noastre”.

●


