
N I C O L A E    L U P A N 
Repere biografice 

 
 Adnotări de ordin general 

 – Născut la 16 Martie 1921, în satul Cepeleuţi, judeţul Hotin. Sat cu 3.000 de 

locuitori la o moşie de 3.500 de hectare de pământ arabil, câteva sute de hectare de 

islaz, 4 iazuri de peşte cu o suprafaţă de 30 de hectare, 1.000 de cai, 700 de vaci, 

15.000 de oi, porc în fiecare din cele 800 de gospodării, păsări câtă frunză şi iarbă. 

 – Satul avea primărie modernă, construită prin muncă de folos obştesc, primar 

dintre oamenii satului, notar, secretar, şcoală cu 7 clase, 6 învăţători, biserică cu preot, 

post de jandarmi, farmacie, dispensar cu medic şi agent sanitar, 4 prăvălii, măcelărie, 

gheţărie în mijlocul satului, 2 cârciumi, 4 mori de apă, 3 fierării, 2 croitorii, 3 cizmării, 

atelier de tâmplărie, cămin cultural, uleiniţă, 3 batoze, 5 semănători, 4 şişcarniţe, moară 

cu şase etaje ce făcea „făină de lux” pentru satele din împrejurimi şi pentru export în 

Cehoslovacia, iarmaroc de vite etc. 

 – Toate astea – până la 1940, anul acaparării de către ruşi a Basarabiei şi 

Nordului Bucovinei. Şi de atunci – oamenii nu mai au nimic! 

 – Fiul lui Ion şi Vera Lupan, ţărani fruntaşi. Ultimul din cei zece copii ai lor, dintre 

care au supravieţuit doar şase: Parfene, Mărioara, Miluţa, Eugenia, Sofia şi Nicolae 

care, la rândul lor, le-au adus 40 de nepoţi şi strănepoţi!... Până la vârsta de 18 ani, 

mezinul a cunoscut, practic, răcoarea brazdelor şi fierbinţeala miriştii. 

 Străin printre străini 

 – În Martie 1974 este expulzat de la Chişinău, împreună cu soţia şi trei copii, 

„pentru naţionalism românesc şi propagarea culturii occidentale la radio şi televiziune”. 

Expulzare la „porunca” lui Piotr Lucinschi, pe atunci Suslov al Basarabiei, care, mai 

întâi, l-a ţinut trei ani şi jumătate fără o cât de mică bucată de pâine. 

 – Cetăţean român şi belgian. Din Aprilie 1990 este înscris la Primăria 

Municipiului Bucureşti pe o listă de aşteptare a unui apartament de 2 camere pentru el 

şi soţia sa, Ana Lupan. Şi de atunci (deja sunt 18 ani!) tot aşteaptă!... De unde şi logica 

de „străin” la Bucureşti. 
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 – Din 1988, după Bruxelles, locuieşte la Paris, schimbând, de-a lungul vieţii, 4 

ţări, 16 localităţi şi 22 de domicilii!... 

 S t u d i i 

 – Şcoala complementară din sat. Absolvent al Şcolii de Agricultură din Grinăuţi-

Soroca, elev al Şcolii de Viticultură din Chişinău, absolvent al Liceului nr. 10 din 

Cernăuţi. 

 – Licenţiat în litere la Universitatea din Cernăuţi cu echivalare la Universitatea 

Liberă din Bruxelles. 

 – Scrie şi vorbeşte patru limbi: româna, franceza, rusa şi ucraineana. 

 Serviciul militar 

 – Elev al şcolii de subofiţeri în rezervă din Botoşani. Repartizat, cu gradul de 

sergent major TR, la Regimentul 30 Dorobanţi din Câmpulung Muscel. 

 – Combatant pe frontul de la Iaşi contra ruşilor şi pe frontul din Transilvania şi 

Ungaria – contra ungurilor şi nemţilor. 

 – În ziua de 25 Decembrie 1944, ca basarabean ce se aflase în 1940-’41 sub 

ocupaţie sovietică, este scos de pe linia întâi şi „repatriat” la Chişinău! 

 – Veteran de război, cu gradul de Lt. colonel. 

 Activitate pedagogică 

 – Învăţător de matematică la Şcoala de 7 ani din satul natal. Învăţător la clasele 

primare de la Şcoala nr. 11 din Ţeţina-Cernăuţi. 

 – Profesor de limba rusă la Şcoala Berlitz şi la Şcoala superioară de secretariat 

de direcţie din Bruxelles. 

 Activitate ştiinţifică 

 – Autor al unui manual de literatură, zis moldovenească, pentru clasele a zecea 

ale şcolilor româneşti din Nordul Bucovinei, Sudul şi Nordul Basarabiei, precum şi din 

Regiunea Transcarpatică. 

 – După doi ani de învăţământ, manualul este interzis din cauza „românismului” 

autorului. 

 – Colaborator la revista trimestrială universitară „Documentation sur l’Europe 

Centrale” din Louvain, în care publică zeci de articole privind Uniunea RSS şi fosta 

 2



Republică Sovietică Socialistă Moldovenească, articole cu peste 200 de pagini 

neretribuite cu onorare. 

 Activitate dramaturgică 

 – Adaptări şi realizări pentru teatrul zis „naţional” din Chişinău, ce purta numele 

de A. S. Puşchin, şi pentru teatrul Luceafărul, din acelaşi oraş: Tăunul de E. Voinici, 

Don Quijote de Cervantes şi Căsătoria lui Belughin de A. Ovstrovschi. 

 – Piesele au fost jucate până în momentul căderii în dizgraţie a autorului. 

 Activitatea de traducător 

 – Din rusă în română. Romane, nuvele, povestiri, versuri din literatura clasică 

mondială: Cervantes, Gorki, Şevcenco, E. Voinici etc. 

 – Traducător al Vechiului Testament din rusă în română. 

 Funcţii în câmpul muncii 

 – Redactor la ziarul „Bucovina Sovietică” din Cernăuţi. Fondator şi animator al 

postului de radio în limba română „Aici Cernăuţi”, primul redactor şef al televiziunii din 

Chişinău, redactor şef la radiodifuziunea din Chişinău, director general al Filarmonicii 

zis „republicane” din Chişinău. 

 – Muncitor la o uzină de utilaj electric din Bruxelles. 

 – Fondator şi realizator al revistelor „Basarabia şi Bucovina”, „Întregirea” şi 

„Reîntregirea”. 

 Activitate ziaristică 

 – Nenumărate articole, reportaje, schiţe, povestiri la radio, la televiziune şi în mai 

toate ziarele şi revistele din Chişinău (1958-1970). 

 – Colaborator netitular la Europa Liberă cu o emisiune săptămânală de 10 

minute, timp de 12 ani (1974-1986). 

 – Realizator al paginii „Basarabia şi Bucovina” din ziarul canadian „Cuvântul 

Românesc” (1978-2000). Pagină ce a fost suprimată în mod deliberat de George 

Bălaşu pentru convingerile politice din ultimul timp ale realizatorului ei!... 

 – Articole, schiţe, povestiri la nenumărate ziare şi reviste din Bucureşti şi din 

provincie. 
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 – Din 1998, colaborator la săptămânalul „România Mare”, cu un tiraj de peste 

70.000 de exemplare, unde publică, din număr în număr, serialele „Plânsul Basarabiei” 

şi „Românismul Bucovinei” etc. 

 Activitate editorială 

 – Fondator al Editurii Nistru din Bruxelles. 

 – Scrie şi editează următoarele cărţi: „Basarabia – colonizări şi asimilare”, 

„Plânsul Basarabiei” (trei ediţii), „Bessarabie – terre roumaine”, „Scrisoare fratelui meu”, 

„Pământuri Româneşti”, „Scrisoare din închisoarea popoarelor” (în română, franceză şi 

engleză), „Imagini nistrene” (în două volume), „Alexandru Cristescu – Erou şi Martir”, 

„Mareşalul Ion Antonescu”, „Ivaniadă”, „Instantanee fără retuş”, „Străin la mine acasă”, 

„Eminescu – Luceafărul Românismului”, (două ediţii), „La Roumanie – victime de 

l’expansionnisme russe”, „23 August 1939”, „Însemnări de desţărat”, „Gânduri de 

proscris”, „Din coapsa Daciei şi-a Romei” etc. Cărţi cu un total de 8.000 de pagini!... 

 – Publică (1990-1997) revistele lunare şi trimestriale „Reîntregirea” şi „Basarabia 

şi Bucovina”. 

 Activitate politică 

 – Fondator şi animator al Asociaţiei Mondiale „Pro Basarabia şi Bucovina”, cu 

sediul la Bruxelles şi Paris (1975-2008), asociaţie ce numără circa 100.000 de membri 

în 24 de ţări!... 

 – Comemorări ale Basarabiei şi Bucovinei în comunităţile româneşti din Exil, iar 

de la 1990 – şi în toate cele aproape 200 de filiale din ţară. 

 – Sute de intervenţii, memorii, audienţe la ONU, UE, la nenumărate alte instituţii 

şi personalităţi occidentale în problema Basarabiei, Nordului Bucovinei şi Herţei 

Dorohoiului, teritorii româneşti furate de Moscova la 1940 şi 1944. Memorii cu un total 

de circa 250 de pagini! 

 – Nenumărate intervenţii în faţa a tot felul de cancelarii occidentale de resort în 

apărarea lui Ilie Ilaşcu şi a grupului său, cu un dosar de aproape 600 de pagini ce 

include peste 3.000.000 de semnături de români din ţară şi de peste hotare. 

 – În Ianuarie 1990 aduce la Bucureşti „Pro Basarabia şi Bucovina”, care în nici 

doi ani devine o adevărată mişcare naţională pentru Reîntregire. 
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 – Organizează două colocvii internaţionale cu 1200 de participanţi din întreaga 

lume românească cu tema reîntregirii naţionale (în Martie 1988 – la Bruxelles şi în Iunie 

1995 – la Bucureşti). 

 – În 1996 face campanie electorală pentru Emil Constantinescu care, la doar 

câteva luni de la cotrocenizare, îi aduce o deziluzie totală. În toate şi peste tot, dar mai 

ales în problema Reîntregirii!... 

 – Face memorii, obţine audienţe la Bucureşti (Iliescu, Năstase, Meleşcanu, 

Diaconescu, Quintus, Roman). 

 – Publică scrisori adresate Parlamentelor de la Bucureşti şi Chişinău în 

problema retrocedării către România a Basarabiei şi Bucovinei. 

 – Rezultat – zero!: Zero-lei... zero-bani! 

 – Iniţiază şi realizează înălţarea Crucii-monument Mareşalului Ion Antonescu pe 

locul asasinării acestuia, de la Jilava (1991), cruce la care se fac pelerinaje şi slujbe 

religioase către 1 Iunie al fiecărui an. Pelerinaje interzise de Guvernul A. Năstase! 

 – Reface pe cont propriu mormântul Mariei Mareşal Antonescu, de la Cimitirul 

Bellu (1996). 

 – Ca fondator-animator al „Pro Basarabiei şi Bucovinei”, ţine conferinţe publice 

în oraşe ca: Bruxelles, Paris, Köln, München, Londra, Frankfurt, Los Angeles, 

Washington, Nürnberg, New York, San Francisco, Miami, Montreal, Toronto, Rădăuţi, 

Bucureşti, Făgăraş, Alba Iulia, Iaşi, Galaţi, Roman, Chişinău, Praga, Rm. Vâlcea, Tg. 

Neamţ, Roma etc, etc. 

 – În Aprilie 2000 devine membru al Partidului România Mare, singura formaţiune 

politică de la Bucureşti care, alături de „Pro Basarabia şi Bucovina” părea că ţine la 

suprafaţă problema Reîntregirii teritoriale a României.1

      EDITURA NISTRU 

             Bruxelles   
1 Post-scriptum (1 aprilie 2008): 

 Am greşit amarnic! Corneliu Vadim Tudor şi partidul lui s-au dovedit a fi decepţia vieţii mele de 

unionist!  
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„FONDUL NICOLAE LUPAN – 

PRO BASARABIA ŞI BUCOVINA” 
 

 

 

 D o r i t o r i i,  interesaţi de problema Reîntregirii Neamului Românesc în 

graniţele sale fireşti, pot consulta Fondul, în totalitate, la Arhivele Statului Bucureşti (tel. 

303.70.80=11029), sau parţial – la Academia Română (tel. 212.82.84), precum şi la 

Institutul Naţional pentru Memoria Exilului Românesc (tel. 212.19.61). 

 Fondul, cu liste de inventar ce numără 11.354 file, cuprinde compartimente 

precum: 

 – repere biografice, organigrame, cereri de aderare; 

 – scrisori, intervenţii, memorii, interpelări, proteste; 

 – manuscrise, tipărituri rare, decupări, traduceri; 

 – cărţi, broşuri, reviste, ziare ale „Pro Basarabiei şi Bucovinei” etc. 

 

      Pentru conformitate, 

   

             Comitetul Coordonator al 

     „Pro Basarabiei şi Bucovinei” Mondiale 

 

 

 

 

Bucureşti, 22 octombrie 2006 
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TREI INSTANTANEE DIN CARE SE VEDE CĂ 
NICI AI NOŞTRI NU DORMEAU! 

 
 Anii treceau şi nimeni nu ne deraja, iar noi călătoream prin Germania, Olanda, 

Franţa, Anglia, Spania, Elveţia. Nu erau călătorii de zburdăciune. Încet dar sigur, „Pro 

Basarabia şi Bucovina” îşi făcea drum printre comunităţile româneşti din Exil. 

 Eram la a treia maşină. Asta nou-nouţă. Toyota Corola. Primele două, o tinichea 

de Fiat şi o rablă de Volvo, Victor, Mariana şi Petrică le făcuseră praf învăţând şoferia. 

 Duminica ce urma trebuia să ţin o conferinţă la Köln şi ne ziceam cu soţia să le 

facem o vizită unor prieteni din Troisdorf. La 20 de kilometri de Köln. Era vineri după-

amiază. Luni aveam zi liberă şi luarăm noi drumul Germaniei. Ne trezirăm însă într-o 

cameră de spital din Louvain. La 17 kilometri de Bruxelles. Eram după o comă de 15 

ore! Aşa ne spuse infirmiera. 

 În cameră intră un ofiţer de poliţie care ne aduse la cunoştinţă că în ajun 

avusesem un accident de maşină pe autostrada de Liege şi că eu nu purtam nici o vină. 

Ne spuse că am scăpat cu viaţă ca prin urechile acului. 

 „Întâmplător”, infractorul era un maior de interpol din Anvers. Întrebam dacă nu 

cumva era vorba de un atentat?... 

* 

 Ofiţerul care a dres procesul-verbal de accident, ne sfătui că de vom mai pleca 

în călătorii să dăm telefoane la cine găsim de cuviinţă, spunând că plecăm, să zicem, 

duminică, cu trenul, să zicem, la Paris, dar în realitate să plecăm sâmbătă şi nu la Paris, 

ci, de asemenea să zicem, la Amsterdam. Şi nu cu trenul, ci cu maşina etc., etc... 

* 

 „Pro Basarabia şi Bucovina” îşi făcea datoria, editând cărţi, broşuri, publicând 

articole, organizând comemorări, conferinţe publice, colocvii etc. Eu vorbeam deja o 

dată pe săptămână la Europa Liberă. Totul foarte bine, totul foarte frumos! Dar cineva 

îmi ducea activul şi pasivul a ceea ce făceam pentru Reîntregirea Neamului. Şi undeva, 

probabil, în sferele moscovite, la alerta copoilor de la Chişinău, nu plăcea! 

 E 7 Noiembrie ’77 şi mă trezesc, dis-de-dimineaţă, cu un telefon. O voce cu 

accent rusesc mă întreabă, în franceză, că de ce, adicătelea, îmi trebuie mie mai mult 
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decât altora, Basarabia şi Bucovina? Luat prin surprindere, zic: Pardon?... În receptor 

răsună aceeaşi voce, cu acelaşi accent rusesc. Înfuriat, îl trimit într-un loc, pre limba lui 

Lenin, şi interlocutorul meu închide telefonul. Deci, cunoştea rusa! 

* 

 E început de Ianuarie ’78 şi mă pomenesc cu o scrisoare semnată de secretarul 

general al Asociaţiei „România”, profesor doctor Virgil Cândea. Primul gând: de unde au 

„ei” adresa?!... 

 Aşadar, Cândea îmi adresa „invitaţia de a face o vizită de 7 zile în România, ca 

oaspete oficial”, adăugând că această vizită îmi „va permite să revăd România, să mă 

întâlnesc cu persoane din domeniul meu de activitate, cu rude, prieteni şi cunoscuţi.” 

 Autorităţile respective mă sfătuiră să nu dau nici o atenţie scrisorii 

academicianului. „Pentru că un iugoslav, proaspăt belgian prin naturalizare, s-a dus 

recent la Bucureşti să se întâlnească cu un compatriot al său şi a dispărut fără urme de 

la Hotelul Cişmigiu.” 

 Şi nu m-am dus, deşi nu eram declarat duşman al poporului român, ci doar al 

„norodului moldovenesc”!... 

 

 

Imagini nistrene la 
Europa Liberă 

 

 Două volume cu 500 de pagini, în 2.000 de exemplare. 

 Editura Nistru, 1986 şi 1989, Bruxelles. 

 Totul începu într-o lună de iarnă a lui ’48, la Cernăuţi, când cunoştinţele slabe de 

limbă rusă mă făceau să încetinesc butonul aparatului de radio în dreptul Parisului. 

Acesta transmitea lucruri pe care nu le auzeai nici la Bucureşti, nici la Chişinău. Soţia 

se uita speriată înspre uşa ce ne despărţea de proprietară. Şi vocile românilor de 

pretutindeni erau micsate la maximum. 

 Douăzecişişase de ani le-am ascultat în surdină! Chiar şi atunci când ocupam 

posturi ca cel de redactor şef al radioteleviziunii de la Chişinău sau cel de director de 

filarmonică. Aceste audieri nocturne îmi dozau o moderaţie care mă ţinea  pe panta 
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ascensiunii spre vârful piramidei republicane. Menţinerea cu diplomaţie în funcţiile ce mi 

se încredinţau îmi dădeau posibilitatea să duc în tot ce făceam o linie care să meargă 

mână în mână cu trezirea sentimentului naţional şi mândria de ceea ce-i autohton. 

 Dar cineva îmi ducea evidenţa activului şi pasivului până când o minte 

luminoasă zise că muzica românească, cărţile româneşti, periodica bucureşteană, 

Eminescu, formaţiile artistice româneşti trezesc sentimente antisovietice în Basarabia 

şi, ca atare trebuiesc interzise, iar unul dintre promotorii lor – mazilit.  

 Începu o luptă plină de primejdii cu „morile de vânt” care mă ţinură trei ani şi 

jumătate fără bucata mea de pâine, aducându-mi în martie ’74 exilul forţat. 

 Părăseam locurile natale, plecam dela mormintele părinţilor, mă despărţeam de 

frate şi patru surori. Plecam să-mi depăn firul vieţii printre străini cu mângâierea că în 

cei treizeci de ani trăiţi sub oblăduire sovietică nu mă simţisem niciodată acasă. 

* 

 Nici în Occident, unde mă aflu cu familia de 34 de ani, nu mă simt acasă!... 

 Sunt însă nespus de bucuros, fericit chiar, că prin schiţele mele difuzate de 

postul de radio Europa Liberă, ulterior înmănunchiate în copertă de carte, am reuşit să 

ţin aprinsă pe tot cuprinsul ţării, cea „de la Nistru pân’la Tisa”, făclia românismului din 

Basarabia, Nordul Bucovinei şi Herţa Dorohoiului!... 

 Schiţe la care, din considerente de economie de timp pentru cititor, pe Internet le 

dau doar titlurile!... Mai puţin ale celor circa 100 de emisiuni pe care, de-a lungul anilor 

1974-1987, cenzura zis „americană” mi le-a respins sub pretextul că erau „prea 

iredentiste şi naţionaliste”!... „Calificative” ce în sufletul meu de unionist de-o viaţă, mă 

onorau şi mă onorează!... 

 Iată-le: Scrisori sterile; Lui Leonid Brejnev; Ştefan Vodă şi Daniil Sihastru; 

Mărturii istorice; Aron Pumnul; Documente ştiinţifice; Cântăreţ şi patriot; Alexe 

Mateevici; Episcopatul Bucovinei; Focare de cultură şi închinăciune; Şcolile parohiale; 

Sfatul Ţării; Şcolile normale; Şcolile profesionale; Muza Românească; Constantin 

Stamati-Ciurea; Grandomania rusească; De ziua lui Petru Zadnipru; Luceafărul 

românismului; „N-aduce anul ce-aduce ceasul”; „Ziar fără hârtie şi distanţe...”; Cuie ale 

lui Pepelea; Şi totuşi „regele e gol”; Teatrul moldovenesc la 50 de ani; La încă o 

aniversare; P r e t e x t ; Republica Moldovenească – stat în stat?!; Z i g z a g u r i ; Încă 
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o dată despre Mateevici; Culegi ce semeni; Goluri intenţionate; „Nu mai vrem atâta 

bine...”; Dezinformare dirijată; I n s i n u ă r i ; Şurubul e strâns mereu; Din istoria 

primului corp legislativ basarabean; Un an după dispariţia lui Brejnev; Pavel Boţu – şef 

al condeielor din Basarabia; Călăii Basarabiei; Cifre şi fapte; 65 de ani de la realipirea 

Bucovinei la România; Mediocritatea stă cu poezia la masă; Un precedent fatal; 

Instrumente muzicale româneşti; Teroarea roşie leninistă; Constantin Stamati-tatăl – 

clasic al literaturii româneşti; Mărturii istorice; Pe două scaune; Postul de radio pentru 

tineret „Luceafărul”; Minorităţile naţionale şi statul multinaţional; Zamfir Arbore; 

Depravare academică; Femeia activistă şi femeia robace; Mihail Eminescu şi 

Basarabia; Basarabia şi desprinderea ei de Rusia; Omagiu lui Alexandru Usatiuc; Alecu 

Russo – 125 de ani de la moarte; Când satul arde; Aduceri aminte; Presa sovietică – 

cea mai statalizată presă din lume; Despre haturi şi răzoare; Hurmuzăcheştii – români 

cu trup şi suflet; Ion Druţă în conflict cu Chişinăul; Din istoria neamului; Rusia şi 

Basarabia; Manifestări contramandate; D ă r u i r e ; După 35 de ani de colectivizare; 

Ocrotirea monumentelor – cauză a întregului popor; Conjunctură şi carierism; Şovinism 

şi impostură; „Să aplecăm urechea la spiritul raţiunii...”; 50 de ani de realism socialist; 

„Şcoala sovietică scrutează viitorul”; Alchimia neadevărului; Emilian Bucov – la 75 de 

ani; „Pe un picior de plai”; Delapidări – la rang de politică oficializată; S-o spună numele 

lor...; Formele se schimbă – etnocidul rămâne; Români cu trup şi suflet; Octavian Goga 

şi Basarabia; Tot ce-i mult strică; Măsluirea adevărului istoric; Aşa cum a fost; Roata 

istoriei sovietice; Încă un an de „Pravdă” sovietică; Încă o „carte de ştiinţă”; Nicolae 

Iorga şi Basarabia; Amnesty Internaţional şi Basarabia; „Sursă de neîntreruptă”... 

profanare; Imunitatea sireaca...; Deformări sociale; Omagiu Marei Uniri; Istoriile se 

repetă; Spune-mi cu cine te-ntâlneşti...; Ateism de formă; „Cu crucea-n mână şi piatra-n 

sân”; O întrerupere, pe cât de neaşteptată – pe atât de regretabilă...; Diriguitorii de la 

Chişinău aveau bucurie; Emisiunile continuă; „Pro Basarabia şi Bucovina”; Basarabeni 

morţi în Afganistan; „Prospeţimea cuvântului matern”; Beţia... normă sovietică de 

conduită; Ion Neculce – mare cronicar român; Absurdităţi ştiinţifice; Singurătatea 

părinţilor; Ortodoxismul Bucovinei; Bucovina în literatura Exilului românesc; Problema 

naţională sovietică; Soarta graiurilor materne; Jocul de-a partidul; Domniei Sale 

Domnului George Urban; Lăsaţi oamenii în pace, tovarăşi; Eminescu, Cuza Vodă şi 
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Basarabia; Iarna ţăranului basarabean; Alchimiştii înregimentării comuniste; Prietenia 

popoarelor sovietice; Pagini de etnocid; Între fals şi realitate; Lupi în piele de oaie; 

Radio Free Europe; Dilema scriitorului sovietic; Amoralitatea Partidului Comunist; 

Mândrie naţională nu înseamnă antirusism; Încă o scrisoare din „închisoarea 

popoarelor”; „Luceafărul” – la 25 de ani; Cartea sovietică moldovenească; Z i u a   E r o 

i l o r ; Alexandru Cristescu şi Dumitru Nimigeanu; Maculatură propagandistică; Săraca 

noastră limbă bogată!...; În front comun cu partidul şi poporul; Ziua Moldovei Sovietice; 

Îmbătrânesc satele nistrene; 24 August – deni osvobojdenia Kişiniova; „Pro Basarabia 

şi Bucovina”; C e r c   v i c i o s ; Sate fără săteni; „Cormuşcă” şi restructurare; Iluzie şi 

realitate; A tăcea înseamnă a confirma?; La moartea lui Iurii Barjanschi; Gânduri despre 

„Toiagul păstoriei” lui Druţă; Domnul Eugene Pell; Este liberă „Europa Liberă”? 68 de 

ani de la Marea Unire; Gulag plin de „Martori”; Radio Europa Liberă...; Tragicomedia 

„restructurării”; Cărţi fără cititori; Revoluţia rusă din 1917 şi Basarabia; R e s t r u c t u r 

a r e ; Dispariţia lui Pavel Boţu; C e t ă ţ i l e   N i s t r u l u i ; „Foc de artificii...”; Spune 

orice, numai nu spune nimic; „Libertăţile” restructurării; „Cine joacă mâine hora?”; Unde 

dai şi unde crapă; Convenţie de ochii lumii; S c h i m b   d e   s c r i s o r i ; 40 de ani de 

la înfometarea basarabenilor; C o n s t a n t i n   S t e r e ; Ce este o naţiune?; 

Fenomenul rusificării; „Glasnosti spuneaţi?”; G h e r m a n  P â n t e a ;Basarabenii 

Militanţi; Simion Grosu ridică glasul; Cinci ani de la dispariţia lui Brejnev; Între realitate 

şi iluzie; „Satul arde şi baba... se piaptănă”; Rânduri din scrisori; Spre cunoştinţa tuturor 

românilor; A l e x a n d r   J u c e n c o ; Gânduri de străin printre străini; Sergiu Victor 

Cujbă; P o r f i r i e   F a l ă ; Comemorarea celei de a 70-a aniversări...; Imperiul 

sovietic...; Dialoguri literare; Unde-i restructurarea, tovarăşe Grossu?; Aurel Vlaicu şi 

Nicu Costin; Impresii şi paralele; O nouă scrisoare a Basarabenilor Militanţi; Militanţii 

Basarabeni despre Mihai Moroşanu; G h e o r g h e   G h i m p u; Basarabenii Militanţi şi 

restructurarea. 

* 

 Aşadar, 13 ani de emisiuni săptămânale difuzate luni seara la ora 20,00, reluată 

la ora 23,00 şi a doua zi dimineaţa! Formidabil!... 

 Emisiuni care, potrivit zicerii unui prieten din Israel, „întorceau Basarabia cu 

fundul în sus!”. 

 11



 Atâta doar că prietenul meu şi radioascultătorii, în general, nu ştiau cât de grele 

erau „durerile facerii” emisiunilor mele. De unde şi întrebarea pe care mi-o puneau 

mereu: „Era liberă Europa Liberă?!” Totuşi, în pofida acestei întrebări frontale, ar fi 

necuviincios din partea mea să nu recunosc binele pe care mi l-au făcut şi Noel Bernard 

şi Vlad Georgescu, dar mai ales Mihai Cismărescu punându-mi la dispoziţie microfonul 

Europei Libere! 

 Bucuria mea cea mai mare fiind „guiţările” lui Ivan Badiuc şi Piotr Lucinschi, 

înveşmântate în cele circa 100.000 de cuvinte din „Moldova Socialistă”, „Literatura şi 

Arta”, „Sovietscaia Moldavia”!... Guiţări reluate de toate ziarele orăşeneşti şi raionale din 

Basarabia  şi Nordul Bucovinei, plus radiodifuziunea şi televiziunea din Chişinău, unde 

vreme de 10 ani îmi adusesem „obolul” de redactor-şef!... 

* 

 Nu mi-a fost uşor! Şi cu atât mai mult fratelui şi celor patru surori care nu rare ori 

erau ţinta unor reproşuri şi sudalme ruseşti, pentru că aveau un frate „duşman al 

poporului moldovenesc şi vândut al imperialismului american”!...  

 Totuşi, în ciuda lătrăturilor moldo-sovietice „caravana” mea de la Europa Liberă 

şi-a văzut de drum vreme de 13 ani! Un drum plin de hopuri... ale cenzurii americane, 

dar totuşi, un drum drept şi firesc!... Dovadă, critica furibundă de la Chişinău! Critică ce 

pe mine, în rând cu întreaga mea familie, mă onora şi mă onorează! 

* 

 Lovitura de graţie mi-a dat-o şi mi-o dă în continuare „Bucureştiul iubit” în care 

degeaba am crezut că „negura s-a risipit”, vorba cântecului! Bucureştiul post-decembrist 

care, oricât de ciudat s-ar părea, nu agrează, ci doar tolerează „Pro Basarabia şi 

Bucovina”, al cărei fondator şi animator sunt deja de 34 de ani! 

* 

 Cu excepţia lui Petre Roman, ca preşedinte al Senatului, şi Ion Diaconescu,  ca 

preşedinte al Camerei Deputaţilor, care mi-au ascultat ruga şi, pe parcursul legislaturii 

lor, Parlamentul României a comemorat prima şi ultima dată aniversarea Actului Unirii 

de la Chişinău! Dar, fără să mă fi lăsat şi pe mine să iau cuvântul, sub pretextul că nu 

eram... ales al poporului! 

* 
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 Durerea mea cea mare, însă, a fost şi rămâne „Pro Basarabia şi Bucovina” 

bucureşteană, ai cărei conducători, începând cu anul 1994, au adus Asociaţia la sapă 

de lemn, devenind – îmi pare rău s-o spun – un fel de ficţiune! Zic ficţiune pentru că, din 

cele 200 de filiale pe ţară, cu circa 100.000 de membri cu carnete, câte lăsasem noi cu 

Gellu Caraza şi Nicolae Spânu la sfârşitul anului 1993, astăzi, în martie 2008, abia de 

mai există vreo 10-15 filiale cu câteva zeci de membri! 

* 

 La 16 aprilie 2008, în incinta Muzeului Naţional George Enescu, de pe Calea 

Victoriei din Bucureşti, am străbătut împreună cu Mircea Carp drumul de la „Vocea 

Americii” la „Europa Liberă”, aşa cum stătea frumos scris în invitaţia Institutului Naţional 

pentru Memoria Exilului Românesc. Drum prilejuit de cei 85 de ani ai sărbătoritului!... 

Drum ce, cu tot conformismul aniversatului, mi-a plăcut, pentru că Mircea Carp a rămas 

acelaşi „băiat bun” care n-a deranjat pe nimeni, nici în Exil, nici în ţară! Altfel zis, un om 

care nici nu lua, dar nici nu punea!... 

 Spre deosebire de mine, neastâmpăratul, care în ’74 am fost alungat de la 

Chişinău „pentru că mă uitam peste Prut”, iar la München, – îi am în vedere pe marii 

Europei Libere şi ai Liberty-ului –, eram catalogat ca „iredentist şi naţionalist”, pentru că 

încercam şi mai încerc încă să ţin la suprafaţă problema teritoriilor româneşti furate de 

ruşi la 1940, prin ultimatum, iar la 1944 – cu forţa armată! 

 Aşadar, spre deosebire de Mircea Carp, pe mine mama m-a făcut să deranjez! 

Chiar şi în „ţara-mamă”, ale cărei interese teritoriale le apăr de aproape 60 de ani!... 

 N-aş putea, ar fi necinstit din partea mea, dacă aş spune că la Europa Liberă 

eram singura uşă de biserică „unionistă”!... Pentru că, spre deosebire de cei mai mulţi 

redactori de strânsură ai lui Noel Bernard, pentru care Basarabia, Nordul Bucovinei, 

Herţa Dorohoiului erau un fel de a cincea roată la căruţă, mi-au fost mereu alături Mihai 

Cismărescu, la Microfon Radu Gorun, Mircea Vasiliu, Andrei Dângă, la microfon – 

Mircea Jianu care despre „lătrăii lui Bernard”, expresia îi aparţine,  îmi zicea: „Dom’le, 

ăştia nu sunt români! Ia-le ţâţa americană de la gură, dolarii adică, şi nu vei mai auzi de 

ei în vecii-vecilor!... ” 
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 Într-adevăr, unde sunt, să zicem, ca luptători pentru Reîntregirea Neamului, un 

Nicolae Stroiescu-Stânişoară, un Neculai Constantin Munteanu, un Cristian Mititelu, un 

Emil Hurezeanu?!... 

 

27 Martie 1918 – 27 Martie 2008 
 

 Cu părere de rău, din cauza moliciunii diplomaţiei bucureştene privind 

nereîntregirea teritorială a României şi de la 1989 încoace, nici comemorarea a 90 de 

ani ai Actului Unirii de la Chişinău nu ne dă prilejul de euforie, ci de doliu naţional! 

 Din păcate, „Pro Basarabia şi Bucovina” din Bucureşti n-a fost nici ea la 

înălţime!... Mă doare s-o spun, dar acest „copil-minune” pe care l-am adus eu în ţară la 

începutul anului 1990, adică „Pro Basarabia şi Bucovina”, care devenise o veritabilă 

mişcare naţională a Reîntregirii de la ’94 încoace a părăsit calea regăsirii naţionale 

româneşti în favoarea antiunionismului rusofon şi rusofia de la Chişinău! 

 Oricât de paradoxal ar părea, Filiala Bucureşti a „Pro Basarabiei...” nu 

comemorează cu adevărat cei 90 de ani ai Actului Unirii de la Chişinău! Ne-o spune 

însuşi programul „Anul Basarabiei şi Bucovinei 1918-2008” care pentru data de 27 

Martie 2008 menţionează: „Forumul basarabenilor şi bucovinenilor – 90 de ani de la 

Marea Unire” (!! Deci, nu e vorba doar de reunirea Basarabiei cu România, ci şi de cea 

a Bucovinei, din 28 Noiembrie şi de cea a Transilvaniei, din 1 Decembrie 1918!...) 

 Asistând la câteva „comemorări” (între ghilimele comemorări) ale Actului Unirii 

de la Chişinău, constat cu stupoare că la aceste pretinse comemorări se vorbeşte, în 

fond, nu de Basarabia, ca provincie românească, ci de aberanta Republica Moldova ca 

stat! 

 Le-am şi spus-o întâmplătorilor titulari Valentin Manu şi Gabriela Iov: „Mă copii, 

ziceţi-i Pro Republica Moldova şi terminaţi cu impostura!” 

 Un lucru e cert, acela că prin numele ce-l poartă şi scopul ce-l urmăreşte prin 

statut, „Pro Basarabia şi Bucovina” pe care, repet, am adus-o în Ţară şi am condus-o cu 

mult succes până în 1994, a fost şi trebuie să rămână o Asociaţie profund politică. Şi 

asta pentru că, poate fi oare o politică mai mare, mai patriotică, mai românească decât 

politica Reîntregirii României în graniţele sale fireşti de la 1918!?... 
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 Şi încă un lucru e cert: acela că, în ciuda încrâncenării rusofonilor şi rusofililor de 

la Chişinău, în frunte cu antiunionistul şi antiromânismul Vladimir Voronin, mai curând 

sau mai târziu Reîntregirea pe cale paşnică a României se va face!... Până atunci însă, 

ca să fiu un pic poet: Dacă pace-nseamnă linişte supusă,/ Versul meu cântaţi-l doar în 

limba rusă!/ Şi loviţi în mine dacă-mpart cu ştabii/ Două Bucovine, două Basarabii!... 

 Cât despre zisa capitală de zisă republică şi a ei caraghioasă „limbă 

moldovenească”, găsesc de cuviinţă să formulez următoarea zicere: Chişinău, plin de 

intruşi/ Şi de proprii trepăduşi,/ Nu mai pune bază-n ruşi!... 

 În ceea ce priveşte ştiuta „floare la ureche” a Bucureştiului privind nereîntregirea 

ţării, basarabenii, nord-bucovinenii şi herţenii nu trebuie să confunde regimurile politice 

dâmboviţene cu ţara-mamă România, care îi aşteaptă acasă cu braţele deschise! 

* 

 Există ruşi obiectivi?! Foarte rar, dar există: 

 – Un cronicar rus (secolul XIV): Stăpânirea lui Bogdan Vodă, întemeietorul 

Moldovei (1330), se întindea din Carpaţi până la Nistru şi Marea Neagră, urmaşul său 

Roman Vodă purtând titlul de Domn şi Gospodar (Stăpân) al acestor ţinuturi... 

 – Doi călători ruşi (începutul secolului XV): Cetatea Albă şi marile ei împrejurimi 

nu depind în nici un fel de Ducatul Poloniei şi nici de cel al Kievului. 

 – A. Egunov, statistician rus: Până la 1812 Basarabia a avut aceiaşi domnitori ca 

şi Moldova, din care ea face parte integrantă. 

 – A. Zaşciuc, general şi scriitor rus (1862): Trei pătrimi din populaţia Basarabiei 

o constituie Moldovenii. Moldovenii vorbesc aceeaşi limbă pe care o vorbesc şi fraţii lor 

din restul fostei Dacii, limbă care conservă mai multe particularităţi şi forme originale din 

latina vulgară decât limba italiană... 

 În felul acesta, acţiunea de rusificare în această parte a împărăţiei este 

anevoioasă, dacă nu imposibilă. 

 – A. S. Afanasiev, savant rus (1863): Băştinaşii din Basarabia nu cunosc nici un 

cuvânt rusesc. Prin urmare, rusificarea lumii nu se poate face cu pumnul şi cnutul.  

 – V. Curopatchin, scriitor rus (1910): Populaţia românească a Basarabiei, cu 

toate că-i sub stăpânire ţaristă de o sută de ani, trăieşte azi ca şi înainte de încorporare. 

Ea este izolată de noi şi-i retranşată în legea şi obiceiurile sale străbune. 
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 – Alexandr Soljeniţin, scriitor Occidentul şi personal preşedintele Roosevelt n’au 

pus niciodată în faţa Uniunii Sovietice condiţii pentru ajutorul ce i se dădea. Occidentul 

a ajutat-o la infinit. De acum la Yalta, fără nici un rost, a fost recunoscută în mod tacit 

ocuparea Mongoliei, Moldovei, Estoniei, Letoniei şi Lituaniei. 

 

Televiziunea de la Chişinău 
(1958-2008) 

 

 ...Şi era parcă mai ieri!... În frunte cu primul teletrio: Andrei Timuş – director, 

Varujan Panasian – regizor şef şi subsemnatul – redactor şef!... Şi totul se petrecea în 

câteva camere din clădirea ministerului comunicaţiilor şi într-un garaj de la poalele 

pilonului de 198 de mebri de pe Dealul Schinoasei. 

 Ceva absolut nou pentru ziariştii care, de voie, de nevoie, îmbrăţişau acest gen 

temerar al tele-jurnalisticii zis „moldoveneşti”. Printre aceştia ţin să-i menţionez, cu 

calde aduceri aminte, pe neobositul Ion Golomuz, pe neîntrecutul „explorator” al 

telereportajului, Eugen Culiuc, pe manieratul Victor Achindinov, pe meditativul Vlad 

Ioviţă, pe harnicul cameraman Gheorghe Zota. 

 Scenariile, cum li se zicea textelor pentru emisiuni, erau scrise sub orice nivel 

literar!... Ca redactor şef nu tindeam spre o hipercorectitudine, dar ceream totuşi 

redacţiilor o formă de expunere „mai ca lumea”!... În primul rând, celei literare, în frunte 

cu Fira Curţ, care reacţiona foarte bolnăvicios la orice corectură de frază, deşi adesea 

era certată până şi cu acordurile dintre subiecte şi predicate!... Cu toate acestea, după 

câteva luni am şi fost tras de mânecă de mai marii de la comitetul central, spunându-mi-

se prin gura unui Mihail Pleşco, că, spre deosebire de radio şi Moldova Socialistă, la 

televiziune se scrie şi se vorbeşte „cam prea pi româneşti”!... 

  

Chişinăul – mai vigilent decât Cernăuţiul! 
 

 Publicarea unei urături de An Nou putea să aibă repercusiuni nefaste, deoarece 

Pluguşorul era trecut în categoria „rămăşiţelor religioase”!... Dar, neastâmpărat şi 

neascultător cum m-a făcut mama, ca să-l pun în „umbră” pe Bădiţa Traian şi să fac 
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publicabil un text de Pluguşor trimis de un învăţător din Herţa, am adăugat de la mine: 

„Că pe vremuri se ura/ Nu ca azi, ci cam aşa:/ Aho, aho, copii şi fraţi,/ Staţi puţin şi nu 

mânaţi,/ Lângă boi v-alăturaţi/ Şi de coadă-i ridicaţi,/ C-au căzut pe arătură/ Şi-s cu 

sufletul la gură.”/ E bine, – mi s-a spus la cenzură, dar ar mai trebui ceva despre 

oameni!”... 

 Aşa că, de dragul reînvierii în satele bucovinene a frumoasei tradiţii româneşti 

cu sunet de clopoţei, pocnete de harapnic şi muget de buhai, am adăugat două rânduri: 

„Trageţi brazda, măi fârtaţi/ Ca stăpâni, nu ca argaţi!...” „E mai bine, mi s-a spus, dar ar 

trebui ceva şi despre tehnica agricolă sovietică!...” „Poftim, am zis eu: „Trageţi brazda, 

flăcăoani,/ Fără cai, fără juncani,/ Cu tractoare, nu cu boi/ Cum se-ara cândva la noi!...”  

Şi Pluguşorul meu apăru în ziarul Bucovina Sovietică! Primul material nedublat după 

textul ucrainean!... 

 ...Ajuns la Chişinău, ca mare (!) redactor şef ce eram, mi-am zis să fac de 

revelionul de An Nou 1959 un scenariu de Pluguşor televizat cu amintitul text! De făcut 

am făcut eu scenariul, numai că cenzura de pe malul Bâcului, spre deosebire de cea de 

la Cernăuţi, mi l-a refuzat!... Or, lucru ştiut, fără avizul ei favorabil nu putea să meargă 

nimic în eter! 

 

George Vraca 
 

 Întrebarea ce mi s-a pus chiar a doua zi după emisiune, la comitetul central, a 

fost frontală: „De ce l-ai adus în studio?” De altfel, prim-secretar era Zinovie Serdiuc, 

cumnatul lui Hruşciov!... Eu ce puteam să le răspund că nu era în studio, ci într-un garaj 

de unde se dădeau atunci emisiunile în eter? Ş-apoi, pe deasupra, parcă întâmplător, îl 

prezentase telespectatorilor Ana Lupan care, tot întâmplător, era nevastă-mea!... Şi de 

ce Ăminescu, cum pronunţă ruşii, când Poetul era deja interzis între Nistru şi Prut?... 

 Un moment nostim în studiou a fost cel cu Natalia Timiliescu, prima crainică de 

la televiziune. Frumuşică foc, dar cam „şâşâită” pe atunci, cum ar fi „esti şeasu şinşi şî 

şinzăşi şi şinşi di minuti”!... Aceasta fiind şi cauza ca ea să nu-l prezinte pe „Maestrul 

Vraca”. Curtezan şi cu „slăbiciuni” pentru sexul frumos, Maestrul o întrebă cum o 

cheamă?... „Nataşa”, îi răspunse crainica noastră roşind până în vârful urechilor. 
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Neînţelegând probabil această consonanţă de prenume neromânesc, Vraca o rugă să 

şi-l mai decline o dată. „Natalia”, răspunse ea vesel şi toţi cei de faţă râseră cu poftă. 

 Ţin minte, tremurând carnea pe mine, la glasu-i de clopot, redând vorbele pline 

de demnitate românească ale lui Mircea: „N-avem oşti, dară iubirea de moşie e un zid/ 

Care nu se-nfiorează de-a ta faimă, Baiazid!” 

 

Petre Constantinescu-Iaşi 
 

 Un fel de „colac peste pupăză”, dându-mi asentimentul să fie adus şi acesta în 

studiou!... Şi n-am greşit. Faptul că era membru al Academiei Române şi celei bulgare 

şi doctor honoris cauza al Universităţii „Lomonosov” din Moscova, a făcut să scap 

basma aproape curată. 

 În plus, ca ceva pozitiv pentru timpul acela, auzisem că era prieten cu scriitorul 

„moldovean” de origine evreiască Ramil Portnoi pe care îl şi căuta, dar care, chipurile, 

nu era în Chişinău. Gurile rele ziceau că, de frica kaghebeului, Portnoi n-a vrut să-l 

vadă! 

 O fi fost el „democrat şi antifascist”, Constantinescu-Iaşi adică, n-ar fi fost exclus 

să se fi gândit Ramil, dar tot român (!) rămânea! 

 Calificativ, se ştia deja, ce se dovedise a fi fatal pentru Lucreţiu Părăşcanu 

atunci când declarase, undeva în Ardeal, că el este „mai întâi român şi apoi 

comunist”!... 

 Ar mai fi de adăugat că, „întâmplător”, Petre Constantinescu-Iaşi fusese 

prezentat, de asemenea, de Ana Lupan! De unde şi „gurile rele” care şuşoteau, 

savurând, că redactorului şef al televiziunii „moldoveneşti” „nu-i place «moldoveneasca 

Nataşei»!”... Ceea ce pe atunci părea... foarte grav! 

 

Alexandr Filipovici Diordita 

 

 Ca redactor-şef aflasem că din cele zece mii de televizoare câte număra atunci 

Basarabia, doar o mie erau la sate! Şi, non-conformist cum sunt din născare, profitând 

de lipsa directorului Timuş, transnistrean antiromân, care se internase în spital, am 
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anunţat programarea a trei filme româneşti. Şi, graţie simpaticului Piotr Luşcic, şeful 

filmotecii, într-o săptămână numărul televizoarelor de la ţară se ridică la 3000! Curând 

însă bucuria îmi căzu în scârbă!... 

 Am fost „poftit” la raport la comitetul central. Pentru prima dată de când 

aterizasem de la Cernăuţi la Chişinău! Nu era în caracterul meu să fac act de prezenţă, 

de florile mărului, pe „calidoarele şefilor” – vorba lui Goma, oricare le-ar fi fost rangul! 

Or, aşa ceva boşii de partid şi de stat nu priveau nici pe departe cu ochi buni! 

 În anul şi luna de teleşefie (1958 – 1959), cât m-au tolerat, – nu şi agreat – 

cerberii de atunci ai deromânizării Basarabiei, mi-a revenit „cinstea” să-l asist pe titularul 

guvernului Alexandr Filipovici Diodita la turnarea unui scurt metraj în „limba republicii” 

(moldovenească adică) pentru o expoziţie internaţională de la Bruxelles. 

 Textul, ca atare, avea o pagină şi jumătate dactilografiată la trei intervale. 

„Cărturar” însă cum era, s-a scremut la el de la 9 dimineaţa până hăt după-amiază!... 

Venise proaspăt bărbierit şi parfumat, dar pe la unu barba îi crescuse ca peria şi a 

trebuit să-l ducem să şi-o radă la Panasian, care locuia peste gard de televiziune! Nu 

vroia să-l „vadă capitaliştii negru la faţă ca un ţâgan”, zicea şeful guvernului de pe malul 

Bâcului! 

 Spiritual cum era, prietenul meu Panasian ori de câte ori îşi aducea aminte de 

sagacitatea lui Diordita, râdea de se prăpădea! 

 

Alexei Ivanovici Medvedev 

 

 Fără o mână, cu ochi iscoditori şi de o neobrăzare rusească cum nu mai 

întâlnisem, acest rusnac venetic, şef al secţiei de agitaţie şi propagandă a comitetului 

central, mă întrebă pornit: „Câte televizoare sunt în toată republica?...” Apoi, după ce 

îmi auzi răspunsul: „Câte din ele sunt în case de ruşi şi câte în case de moldoveni?” Nu 

ştiam. Mi-o spuse el plin de importanţă. După care, zicându-mi că sunt un „brodeaga” 

(vagabond), mă întrebă, fără menajamente: „Ce cauţi la Chişinău, când Hotinul tău face 

parte din Ucraina?...” 

 La săpuneală asista şeful sectorului de presă Vasilie Ivannovici Ovcinicov, care, 

împreună cu Timuş îi pregătise ciuntului dosarul meu. La un moment dat, îl cheamă la 
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telefon pe Feodosie Vidraşcu, mai marele radioteleviziunii de atunci, care se 

dezvinovăţea, auzindu-l şi eu, din receptor: „Croitoru l-a adus în lipsa mea!...” 

 Trânti receptorul în furcă şi, fără a lungi vorba, Medvedev îmi zise: „Nu mai 

lucrezi la televiziune!...” Apoi cu ochii plini de furie adăugă: „Smotriş cerez Prut, da?” 

(Te uiţi peste Prut, da?) Şi îmi arătă uşa!... 

 După o noapte albă, cum se zice, a doua zi, dimineaţa, venind la serviciu, l-am 

şi găsit la masa de lucru pe unul Chiticari, până atunci secretar de redacţie la „Ţăranul 

Sovietic”! Era numit în locul meu, eu fiind mutat la radio ca redactor inferior. 

 ...După câteva luni, într-o dimineaţă de duminică, sună la uşă Vladimir Croitoru 

şi cu faţă oarecum surâzătoare, Dumnezeu să ne ierte, îmi zise: „A murit Chiticari!”... 

Făcu pauza de rigoare, ca să nu zic de efect, anunţându-mă că fusesem inclus în 

comisia de înmormântare al cărei preşedinte, numit de Vidraşcu, era!... Să fi avut un 

dedesubt acea „membrie” a mea în acea comisie de ducere la groapă a lui Chiticari?... 

Greu de spus! 

 Şi era parcă mai ieri: 1958 – 2008!... 

 

Seminţe amare 

 

 După sute şi sute ce mi-a fost dat deja să le înghit şi să le public de-a lungul 

anilor 1974 – 2007, am şi câteva mai „proaspete”. Dar nu mai puţin amare!... 

* 

 ...Neastâmpărat cum sunt, la 24 Ianuarie 2008, când Preşedintele şi Premierul 

României dansau la Iaşi Hora Unirii, în hore separate, eu le trimiteam de la Paris, de 

asemenea, separat, cele ce urmează: 

 „...Din păcate, nici comemorarea a 90 de ani ai Actului Unirii de la Chişinăru (27 

martie 1918) nu ne dă prilej de euforie, ci de doliu naţional! 

 De aceea, după cinci decenii şi ceva de activitate unionistă, constat încă o dată, 

cu amărăciune, că Bucureştiul nu revendică ceea ce ne aparţine de când lumea: 

Basarabia, Nordul Bucovinei şi Herţa Dorohoiului, furate de Stalin la 1940, în urma 

pactului Ribbentrop-Molotov! 

 20



 ...Rugămintea mea este ca Guvernul, Preşedinţia şi Parlamentul României să 

comemoreze la 27 martie 2008 cei 90 (!) de ani de la reunirea Basarabiei cu ţara-

mamă. În felul acesta aţi intra în Istoria Neamului ca Român cu literă mare!” 

* 

 Răspunsurile nu s-au lăsat prea mult aşteptate. Mai întâi cel de la Guvern: 

 „Referitor la memoriul dumneavoastră, vă facem cunoscut faptul că a fost 

transmis, spre competentă soluţionare, OFICIULUI GUVERNULUI PENTRU 

GESTIONAREA RELAŢIILOR CU REPUBLICA MOLDOVA, solicitând luarea măsurilor 

legale ce se impun. 

 Urmează ca, în termenul legal, instituţia sesizată să comunice Secretariatului 

General al Guvernului şi dumneavoastră soluţia adoptată.” 

 La două săptămâni distanţă, adică la 20 februarie 2008, m-a „fericit” cu un 

răspuns birocratic şi Preşedinţia! Iată-l: 

 „Am luat act de cererea Dumneavoastră de a fi primit în audienţă de 

Preşedintele României, Domnul Traian Băsescu şi vă rugăm să vă adresaţi 

Compatimentului „Probleme Cetăţeneşti” al Administraţiei Prezidenţiale care a fost 

mandatat de Şeful Statului să rezolve problemele semnalate de cetăţeni. 

 Programul de audienţe în care puteţi sta de vorbă cu unul dintre consilierii noştri 

este de luni până joi, între orele 9,00-14,00, respectiv vineri între orele 9,00-13,00. 

 În acelaşi timp vă mulţumim pentru interesul manifestat faţă de problematica 

expusă şi vă asigurăm că încercăm să ţinem cont de toate opiniile şi sugestiile cuprinse 

în mesajele adresate Şefului Statului.” 

 Răspunsuri semnate de doi iluştri necunoscuţi: Oana Marina Istrati, din partea 

Guvernului şi Gabriel Cristian Piscociu, din partea Preşedinţiei României! 

 Mă întreb dacă domnii Tăriceanu şi Băsescu au văzut memoriile mele? Memorii 

adresate „dumnealor” şi nu celor două marionete care au semnat răspunsurile! 

 Mi-am dat seama că nu am cu cine vorbi despre Reîntregirea Neamului, nici 

după 2004! 

* 
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 La vârsta pe care o am, i-am întrebat la vremea lor pe Iliescu şi Constantinescu, 

iar aici, în acest nou context apolitic românesc, pe Tăriceanu şi Băsescu: „Ce-aţi făcut, 

mă, pentru Reîntregirea României?” Că asta e problema problemelor românilor!... 

 ...Fratele Parfene, cu 19 ani mai în vârstă ca mine, avea o vorbă a lui, de 

împăciuire a împriciniaţilor: „Dă-l în Petrea Marinescu!...” 

* 

 Am în faţă „poezia” Incendiatorul, publicată de Adrian Păunescu în „Flacăra” din 

29 noiembrie 2007. Poezie în care senatorul, dându-şi arama pe faţă, se bate pe burtă 

cu Preşedintele României! Preşedinte ales de popor cu majoritate largă de voturi din 

primul tur de scrutin! 

 23 (!) de strofe batjocoritoare, pline de invective, ca să nu le zic mahalagisme, 

ce aduc prejudicii impardonabile nu doar celui ales, ci şi poporului care l-a ales! 

 Sudalme dintre cele mai reprobabile pe care, pur şi simplu, mi-ar fi ruşine să le 

reproduc în această dezagreabilă replică!... 

* 

 Văd, adesea, indecenţe flagrante şi la ziarişti mai tineri şi mai în vârstă, cum ar fi 

Ion Cristoiu, Sorin Roşca Stănescu, Cristian Tudor Popescu, Emil Hurezeanu, Cornel 

Nistorescu, Adrian Ursu, Victor Ciutacu şi alţii câţiva, lipsiţi de cele mai elementare 

noţiuni de maniere elegante, care şi-au făcut cu neîntrecut aplomb cai de bătaie din 

bătutul pe burtă cu şeful Statului Român, Domnul Traian Băsescu!... O bălăcăreală de 

cea mai josnică speţă, fie şi din simplul motiv că este batjocorit un simbol la nivelul cel 

mai înalt: Preşedinte al României! Bălăcăreală ce-mi aduce aminte de un caz, când un 

scriitor de origine română de la Paris se plângea, cu o anumită doză de umor, probabil 

ca să i se vândă cartea, cum că bunică-sa fusese... curvă!... 

* 

 Apropos de Cristian Tudor Popescu. Deşi mi s-a părut tristă treaba, m-a amuzat 

totuşi un pamfletar de la Adevărul care, în numărul din 22 aprilie 2008, lovind drept în 

ţinta pe care o vizez şi eu de ani de zile, scria cu ascuţit spirit de observaţie, cum că C. 

T. Popescu ar fi muşcat o viperă dintre cele mai veninoase şi vipera... a murit pe loc! 

* 
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 Prin Traian şi Decebal, Mihai Viteazul şi Alexandru Ioan Cuza, Carol I şi 

Ferdinand I, noi, Românii, suntem regalişti de când lumea! Regalişti, dar nu şi „mihăişti”, 

cum arată sondajele din ţară şi de peste hotare. 

 La mijloc se află, probabil, faptul că regele Mihai nu şi-a recunosct nici până în 

ziua de azi vina: 

 – pentru lovitura de stat de la Palat din 23 august 1944; 

 – pentru asasinarea Mareşalului Ion Antonescu; 

 – pentru faptul că şi-a negociat cu comuniştii abdicarea, părăsind 

Comandamentul Suprem al Armatei Regale Române etc. 

 Lucruri pe care i le-am reamintit între patru ochi la reşedinţa sa din Elveţia, iar 

apoi la Hotelul George V din Paris, promiţându-mi că o va face. Dar n-a făcut-o încă! 

 

I U D E ! 
 

 De la „iudă”!... Titlu ce pentru unii „oameni de bine” ar putea să pară mult prea 

aspru!... Poate şi de aceea că sinonimul cel mai apropiat de „iudă” din dicţionarul limbii 

române moderne este cel de... trădător! Or, exemplele ce găsesc de cuviinţă să le dau 

în cele ce urmează sunt acte de trădare naţională! Naţională, pentru că toate vizează 

ştirbirea teritorială a României de la 1940 şi 1944!... 

 Şi dacă pornim de la răul cel mare din blestemata zi de 23 august ’44, pentru 

mine, la vârsta de atunci, ca de altfel şi în clipa când aştern aceste rânduri, pretinsa 

rupere a frontului de la Iaşi în urma dezertării generalului complotist Mihai Racoviţă şi 

lovitura de stat de la Palat, lovitură ce îl avea ca principal protagonist pe Regele Mihai, 

au fost şi vor rămâne trădare naţională!... 

 Ţin minte cum la Regimentul 30 Dorobanţi din Câmpulung-Muscel, un bun 

prieten, învăţător de meserie şi sublocotenent în rezervă, pe nume Casandra, îmi arătă 

un ziar, Dreptatea, în care, pe prima pagină, cu litere de-o şchioapă, era salutată 

„Armata Roşie, armată de eliberare, garanţie de ordine şi securitate”!... Articolul semnat 

de Iuliu Maniu era însoţit de o fotografie a autorului, pe care prietenul meu o făcu albă 

de scuipat!...    
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 Ca 55 de ani mai târziu, pretinşi diplomaţi să înceapă şi ei a juca la două capete: 

unul – zis unionist, iar altul – vădit promoscovit!... „Pretinşi”, dat fiind faptul că partidele 

politice ce apăreau ca ciupercile după ploaie, nu aveau în platformele lor program 

problema Reîntregirii!... Nu aveau şi nu le au în continuare. Până şi Corneliu Coposu 

zicea cu emfază: „Pentru a nu împieta asupra statu-quo-ului actual din Europa, nu 

putem ridica problema frontierelor”!... De unde şi gafa-gafelor Bucureştiului: 

recunoaşterea aberantei Republici Moldova! 

 După care şi Mircea Druc, ca să nu rămână de căruţa antiunionismului, zicea: 

„Moldova se află în centrul Europei şi vrea să fie o oază, nu un deşert. Şi nu împreună 

cu România, ci în cadrul unei unităţi europene, începând de la Carpaţi (!) până la 

Ural”!...  

 

„T r o i c a ” nereîntregirii 
 

 Că prin nimicnicia lor nu le pot zice „triumvirat”!... Trei şi toţi trei vinovaţi până 

peste cap de ceea ce putea să se întâmple şi nu s-a întâmplat la 1990 şi 1991: 

Reîntregirea!... 

 Primul: Ion Iliescu care, devotat cu trup şi suflet kominternismului în al cărui 

spirit a fost crescut cu zâmbetul ce-l caracterizează de-a lungul a zeci de ani, 

netezindu-l pe frunte pe antiunionistul Snegur, a recunoscut cu mâinile şi picioarele, nu 

şi cu capul, apariţia unui zis stat moldovenesc „independent” cu capitala la Chişinău!... 

 Al doilea: Mircea Snegur care, ca titular de „republică cu 17 sate şi o stână”, 

vorba Leonidei Lari, ne-a zis, la Bucureşti, că „Am sî va spun eu când am sî fim gata de 

uniri”... Era, o dată în plus, şi pe malul Dâmboviţei şi pe cel al Bâcului, ceea ce se 

cheamă „peştele de la cap se-mpute”! 

 Al treilea: Mircea Druc, care, ca prim-ministru al lui Snegur, „le-a pus capac” şi 

lui Snegur şi lui Iliescu zicând, negru pe alb, în Literatura şi arta lui Dabija din 16 august 

1990: „Noi (basarabenii adică) ne considerăm şi suntem o ţară!... 5 milioane de oameni 

este... o ţară!... Şi niciodată n-a fost mai bine ca acum!... Nici pe timpul lui Ştefan cel 

Mare, nici pe timpul lui Traian şi Decebal, nici în perioada dintre cele două războaie. 

Niciodată n-a fost mai bine ca acum!”... 
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L u c r u   ş t i u t 
 

 Acela că, oricât de neverosimil s-a părea, pentru mulţi dintre rusofonii şi 

aborigenii rusofili de la Chişinău „e bine să fii” şi pe malul Bâcului preşedinte de „ţară”, 

preşedinte de parlament, prim-ministru, deputat... Că nu e glumă să fii şurubaş a ceea 

ce se cheamă... „parlament moldovenesc”! 

 Entitate (!) ce mă duce cu gândul la data de 24 Ianuarie 1999, când, nu 

întâmplător, anume în această zi istorică pentru neamul românesc, le adresam 

„parlamentarilor” basarabeni o scrisoare întrebându-i, frontal, ce-i împiedică să zică, fie 

şi pre limba lui Ilici, „O singură naţiune – naţiunea română, o singură limbă – limba 

română, un singur stat român – cu capitala la Bucureşti”?... Scrisoare deschisă în care 

expuneam zece considerente sincere şi constructive din care voi reproduce aici doar 

trei: 

 – Singura ieşire din deplorabila situaţie politică şi economică în care se zbate 

Basarabia este revenirea ei pe cale paşnică la România; 

 – Deputaţilor rusofoni nu are de ce să le fie frică de ţara a cărei componentă 

este Basarabia; 

 – România a fost una dintre cele mai democratice ţări europene care i-a primit 

fără rezerve pe toţi ruşii şi ucrainenii fugiţi de bolşevism. I-a primit în mod civilizat, le-a 

dat asistenţă socială, le-a dat casă, masă, slujbe plătite fără discriminare, pensii 

rezonabile etc! 

 Ei bine, acest „parlament” de arivişti înfumuraţi n-a reacţionat în nici un fel la 

această constructivă şi omenească interprelare! 

* 

 O informaţie dintr-un buletin de ştiri de la Radio România Actualităţi aducea la 

cunoştinţa radioascultătorilor cum că o navă încărcată cu 7500 de tone de porumb, 

venind „din portul ucrainean Izmail” se împotmolise în canalul Sulina şi împiedica 

circulaţia vapoarelor. Cine i-a obligat pe redactorii de atunci ai domnului Şeuleanu să 

evidenţieze Izmailul, baştina Mareşalului Alexandru Averescu, drept port ucrainean?... 

Nimeni!... 
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E n o r m i t ă ţ i 
 

 Şi le încep cu o pocitanie de carte apărută acum câţiva ani la Humanitasul lui 

Gabriel Liiceanu. Maculatură semnată de unul cu „ievici” în coadă, a cărui lipsă de 

scrupule întrece orice măsură: „Poporul român abia dacă este o umbră”!... „Poporul 

român nu are cheag”!... „Radiografia neamului românesc este ca cea a fecalei”!... 

„Româna este o limbă în care nu  trebuie să mai vorbim... sau să o folosim numai 

pentru înjurături”!... Şi că lui, nenorocitului,  – expresia îmi aparţine – „îi este ruşine că e 

român”!!!... 

* 

 Şi încă un rătăcit, pe nume Gabriel Andreescu, care zice, mitocăneşte, că pe 

dumnealui „nu-l interesează a cui este Basarabia, ci dacă sunt respectate acolo 

drepturile Omului”!... 

* 

  Nu rămâne de căruţa antiunionismului nici istoricul Dinu C. Giurescu care, în 

calitatea-i de consilier prezidenţial al lui Emil Constantinescu, zicea cu emfază că el, 

Giurescu, este „pentru a accepta fără condiţii frontierele existente dintre  noi şi Ucraina”, 

că „Finlanda a pierdut 51.000 de kilometri pătraţi şi nu-i cere înapoi”, că „Polonia a 

pierdut şi ea 120.000 de kilomeri pătraţi şi tace” etc!... 

* 

 Într-o emisiune televizată, din 9 noiembrie 2007, Stelian Tănase şi Mircea 

Dinescu atentau la plămada noastră daco-romană debitând că romanii, părăsind Dacia 

Felix, au lăsat ca bărbaţi pe capul femeilor dace o scursură de cea mai proastă 

calitate!... Scursură din care, ziceau dumnealor, ne şi tragem noi, românii! Ba se mai şi 

plângeau că cineva, pare-mi-se Vadim, i-ar fi făcut pe amândoi... ţigani!... 

* 

 Nesilit de nimeni, Mugur Isărescu a emis în milioane şi milioane de exemplare 

bancnote româneşti cu conturul ştirbit al României!... Adică, fără Basarabia, Nordul 

Bucovinei şi Herţa Dorohoiului!... Cine l-a obligat pe Guvernatorul Băncii Naţionale a 

României să emită bancnote antiromâneşti?... Nimeni!... 
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Îmbuibaţi de duzină 

 

 Se duce, va să zică, purtătorul de cuvânt pentru România al Asociaţiei Mondiale 

„Pro Basarabia şi Bucovina”, cu sediul la Paris şi cu circa 100.000 de membri în 25 de 

ţări, l una dintre multele secretare ale cârcotaşului antibăsist Sorin Roşca Stănescu că, 

uite, titularul Asociaţiei cu pricina, eu adică, ar vrea să-i facă mai marelui Zilei o vizită de 

curtoazie şi, totodată, nişte propuneri privind nereîntregirea ţăriii. Plictisită şi cu ochii în 

tavan, secretara răspunse „scurt pe doi”: „Domnul director nu dă audienţe.”!!! 

 Eu ce era să-i zic purtătorului meu de cuvânt?... Că ce-aveam de zis – nimic n-

aveam, vorba lui Coşbuc?... M-am gândit doar. Mai întâi la ţiganul ajuns împărat, iar 

apoi şi la începuturile mele de desţărat, când Regele Belgiei Bauduin I mi-a ascultat 

păsul şi în 24 de ore mi-a rezolvat o problemă vitală cu care îndrăznisem să vin în faţa 

unui Rege! 

 Şi mi-am mai adus aminte de Papa Ioan Paul al II-lea, care mi-a ascultat 

doleanţa. Aceea de a se ruga pentru izbăvirea Basarabiei şi Nordului Bucovinei de toate 

relele ocupaţiei ruso-bolşevice. Privindu-mă, oarecum şiret, Suveranul Pontif mi-a zis: 

„Budu molitsea” (Mă voi ruga!). Iar pe deasupra s-a fotografiat cu mine şi cu soţia 

mea!... Fotografie pe care am mărit-o şi în care mai marele Vaticanului îmi strânge 

mâna zâmbind; fotografie înrămată ce stă de 30 de ani la loc de frunte în casa noastră! 

 Pun acest semn de exclamare, şi-mi mai aduc aminte de un ţigan ajuns împărat: 

Emil Hurezeanu!... Strâng eu, va să zică, o mapă cu mărturii dintre cele mai inedite 

privind Basarabia, Nordul Bucovinei şi Herţa Dorohoiului, ca problemă a problemelor 

româneşti pe care purtătorul meu de cuvânt o depune la recepţie în atenţia directorului 

editorial, „cu mulţumiri anticipate din partea unui fost confrate de la Europa Liberă, 

pentru bunăvoinţa de a frunzări aceste materiale, în speranţa că ar putea să vadă 

lumina tiparului la România liberă”. Răspunsul a fost sec: „Avem corespondent în 

zonă”!... Eu, ce era să zic?... Că e bădăran? N-am putut. I-am lăsat cartea mea „Din 

coapsa Daciei şi-a Romei”, cu dedicaţia: „Nepoliticosului Emil Hurezeanu, cu 

dezamăgire totală pentru atitudinea-i defectuoasă faţă de problema teritoriilor româneşti 

ocupate de Moscova.” 
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Ca la noi – la nimeni! 
 

 Dovezi?... Fără număr! Fiecare având exponentul ei. În cele ce urmează, mă voi 

referi doar la câteva specimene batjocoritoare de Neam şi Ţară. Şi voi începe cu un 

neica-nimeni, un mandarin ingrat, pe nume Elie Wiesel, de meserie „rozător de praguri” 

a zeci de instituţii cu renume mondial. Şi de lehamete toate îi caută în coarne!... Până şi 

cei de la Oslo, făcându-i hatârul de băgăreţ, i-au dat Premiul Nobel pentru Pace!... 

 Ajuns la Cotroceni, cu impertinenţa-i de şantajist rodat ce-l caracterizează, 

începu să prerogheze că, chipurile, „România a ucis, a ucis, a ucis!”... Or, în realitate, 

Horthy a fost acela care a dat hitleriştilor pentru exterminare fizică evreii români din 

partea ocupată de unguri a Ardealului în septembrie 1940! Cu toate astea, Nelu 

Cotrocelu, expresia nu-mi aparţine, l-a pus dintr-o trăsătură de „carandaş” cap de 

comisie pentru avortarea pretinsului holocaust din România anilor 1940-1944. Cum s-ar 

zice, un lup – baci la stână!... Lup ce se plânge că iepurele îi fură în fiecare noapte câte 

o oaie!... 

* 

 După care un alt meşter de înşirat verzi şi uscate – în care nici un cuvânt drept 

să nu fie – apare la orizont: Volodea Tismaneţchi, devenit Tismăneanu, pe care nu fără 

temei probabil, Paul Goma îl numeşte „pui de bolşevic”!... Şi pentru că orice „pasăre pre 

limba ei piere”, preşedintele Traian Băsescu, nu se ştie pentru ce merite în faţa naţiunii 

române, îl face pe amintitul Volodea cap de comisie prezidenţială pentru condamnarea 

comunismului din România lui Dej, Groza, Pauker, Ceauşescu... 

 Iar dacă cineva se încumetă să-i tragă de mânecă pentru păcatele lor 

antiromâneşti riscă să fie dăngăluit din oficiu cu calificativul de... antisemit!... 

 Şi cum o porcărie nu prea vine singură, acelaşi Tismăneanu, dimpreună cu 

ipocritul Vladimir Socor, cosmopolitul Gabriel Andreescu şi pretinsul istoric Dinu C. 

Giurescu fac parte din „Consiliul de garanţie” şi „Colegiul ştiinţific” ale unei reviste 

bucureştene de prestigiu a Exilului Românesc!... 

 Să-ţi verşi maţele nu alta: ca la noi – la nimeni!... 

* 
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 Ori de câte ori îl văd la televizor, cum e cazul şi azi, 26 aprilie 2008, mă gândesc 

la fabula „Un bou ca toţi boii!” Deşi vorbeşte – nu rage! Îi ascult gogomăniile şi desprind 

parcă aevea pe fruntea lui îngustă cuvânt: c r e t i n! 

 Judecă şi dumneata, cititorule: „Este important cî am reuşât sî depăşâm toate 

aceste experimente canibalice a acelei monorităţ infame care încearcî sî vorbeascî în 

numele poporului moldovnesc.” Sau faptul că pentru el, agramatul, Actul Unirii de la 

Chişinău, din 27 martie 1918 „însamnî ocuparea Basarabiei de România”! 

 La care se mai adaugă o neghiobie, în sâmbăta mare a lui 2008, aceea că 

România „i-a poruncit lui Snegur în 1992 sî facă război pe Nistru”! Când o lume întreagă 

ştie că era mâna Moscovei şi a Diviziei a XIV în frunte cu generalul Alexandr Lebed. 

Ultima deşteptăciune a celui care „numai că nu rage” ar fi pretenţia că România, în 

cârdăşie cu Ucraina, pune beţe în toate rezolvării conflictului administrativ moldo-

transnistrean! 

 Am spus-o în repetate rânduri şi o mai spun: Transnistria nu este teritoriu 

românesc! Ea, Transnistria ne-ar putea interesa numai ca „monedă de schimb” pentru 

Nordul Bucovinei, judeţul Hotin şi Sudul Basarabiei! 

 ...Dar să revin la acel „bou ca toţi boii” care, prin asociere, mă duce cu gândul la 

fabula cu „corbul” şi „bucăţica de caşcaval”!... „Corb” ce pre limba lui Lenin înseamnă... 

„voronin”! 

 Aşa că, „un bou ca toţi boii”... 

 

Am fost şi vrem să fim români! 
 

 O maximă înaripată rostită de unionistul Zamfir Arbore la Bucureşti în anul 1915. 

Maximă la care eu aş mai adăuga imperativul „suntem”! Adică, „Am fost, suntem şi vem 

să fim români”! Drept pentru care: 

 – ca basarabvean din judeţul Hotin şi ca fondator-animator al Asociaţiei 

Mondiale „Pro Basarabia şi Bucovina” cu sediul la Paris şi cu circa 100.000 de membri 

în 25 de ţări; 
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 – după ce în septembrie 1959 am fost mazilit din postul de redactor şef al 

televiziunii zis moldoveneşti „pentru românizarea emisiunilor şi programarea câtorva 

filme româneşti”; 

 – după ce în Martie 1974 am fost izgonit din Chişinău „pentru naţionalism 

românesc şi propagarea culturii occidentale la postul de radio pentru tineret Luceafărul”; 

 – după ce am evoluat la Europa Liberă cu 10-12 minute pe săptămână, timp de 

12 ani; 

 – după ce am scris şi editat 36 de cărţi cu un volum total de 8.000 de pagini şi 

cu un tiraj de 95.000 de exemplare, toate privind teritoriile româneşti furate de Moscova 

la 1940 şi 1944; 

 – ca basarabean, deci, şi ca membru al Uniunii Scriitorilor din România, constat 

cu amărăciune că şi de la 1989 încoace Bucureştiul nu revendică deschis ceea ce 

aparţine României de când lumea: Basarabia, Nordul Bucovinei şi Herţa Dorohoiului! 

 Desigur, se vor găsi şi de data asta „oameni de bine” care să mă trimită la Actul 

Final de la Helsinki din 1974, Act care stipulează tendenţios „inviolabilitatea graniţelor 

de după cel de al doilea război mondial.” Să zicem!... Ştim cu toţii însă ce s-a ales din 

graniţele fostei Uniuni Sovietice, din cele ale Germaniei, Iugoslaviei etc.! 

 Aşadar, având de partea noastră adevărul istoric bimilenar, mă întreb de ce 

diplomaţia română nu s-ar referi la Tratatul de pace de la Trianon cu aşa protagonişti ai 

lui ca americanul LODGE, care zicea că „partea cea mai mare a populaţiunii Basarabiei 

este formată din români şi trebuie să facă parte din România”; ucraineanul Mihail 

TAŞCHEVICI care a zis categoric: „Basarabia este românească”, francezul André 

TARDIEU care la aceeaşi conferinţă de la Paris a spus: „Susţin teza realipirii Basarabiei 

la România”, Alexandr ALVAREZ, membru al Curţii Permanente de Arbitraj de la Haga, 

care a zis şi el: „Noi, americanii latini, vedem în reunirea Basarabiei cu România o 

dreaptă satisfacere a adevăratului principiu de naţionalitate”, britanicul PORTHERO 

care zicea de la tribuna conferinţei de pace: „O nedreptate a fost reparată: Basarabia 

este acum definitiv reunită cu patria-mamă România” şi alţii. 

 La aceştia e cazul să-l adăugăm şi pe rusul Nicolai NICHIFOROV care, în 

broşura „România şi Românii”, publicată în 1926 la Narbin (China), scria: „România a 
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obţinut ceea ce îi aparţine prin istorie: Transilvania, Maramureşul, jumătate din Banat şi 

Basarabia”. 

 Să tragă oare mai mult la cântar efemera europenizare a României decât faptul 

că prin daci „ca cei mai viteji şi mai cinstiţi dintre traci”, cum scria HERODOT, noi, 

românii, n-am venit de nicăieri, ca maghiarii să zicem, ci ne aflăm aici unde ne aflăm, de 

când lumea?!... 

  

Replică ziarului Adevărul  
 

 Ca basarabean, expulzat de la Chişinău în ’74, pentru că „mă uitam peste Prut”, 

ţin să mulţumesc Preşedintelui României Traian Băsescu care cu onestitatea şi 

patriotismul ce-l caracterizează, zice un adevăr: „În Ucraina sunt destui, nu la nivelul 

conducerii, dar sunt care vorbesc despre o Transnistrie care să revină Ucrainei, dar uită 

să vorbească despre sudul Ucrainei, care să revină la Moldova”(!) 

 În schimb, nu pot să nu divulg dispreţul meu total pentru redactorul-şef adjunct 

al cotidianului Adevărul, Ovidiu Nahoi, care, în editorialul său din 22 aprilie 2008, scrie 

cu nonşalanţă: „Iertaţi-l pe Traian Băsescu. E straniu ca un şef de stat să vorbească 

despre schimbări ale frontierelor.” (sic!) 

 Actul final de la Helsinki?! Să fim serioşi! Unde sunt cele două Germanii? Unde 

sunt fostele frontiere ale fostei Uniuni Sovietice?... Unde este Iugoslavia lui Tito?... 

Unde este Cehoslovacia lui Beneş? 

 Şi dacă Ovidiu Nahoi le cere cititorilor „să-l ierte” pe domnul Traian Băsescu, eu 

îl rog pe Bunul Dumnezeu să nu-l ierte pe editorialistul cu pricina pentu incredibila-i rea 

credinţă de antiunionist!... 

 Să nu perceapă dl. Nahoi aluzia Preşedintelui Ţării? Aceea că, mai curând sau 

mai târziu, Basarabia românească va reveni pe cale paşnică la România? Or, 

Basarabia, ce-şi trage numele de la dinastia Basarabilor, n-ar mai fi Basarabie, dacă ar 

reveni acasă fără Hotinul lui Ştefan cel Mare şi Izmailul Mareşalului Averescu! 

 Oraşe din Nordul şi Sudul Basarabiei! Teritorii româneşti dăruite de Stalin 

Ucrainei, pe care Ovidiu Nahoi le vrea în continuare sub oblăduire străină! 
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 Ca să nu mai vorbim de Cetatea Albă pe care, începând cu anul 120, romanii o 

numeau Alba Iulia! De unde, probabil, şi strofa ce urmează: „La Dunăre şi la Liman/ 

Cetatea Albă şi Chilia/ Ne apărau de otoman/ Aici şi Mircea şi Ştefan/ Erau 

Creştinătatea, Glia!” 

 În încheiere, cu riscul de a părea righid, îmi zic: dacă batjocura de editorial 

semnată de un redactor-şef adjunct al ziarului Adevărul înseamnă adevăr, democraţie, 

românism, atunci „eu sunt Papa de la Roma!” 

      Nicolae Lupan 

             Veteran de război,  

    fondator şi animator al Asociaţiei Mondiale  

    „Pro Basarabia şi Bucovina”, cu sediul la  

        Paris şi cu circa 100.000 de membri în 25 de ţări.  

Bucureşti 

22.04.2008 

  
R e m i n e s c e n ţ e 

 

La poarta Regimentului „30 Dorobanţi”  

din Câmpulung-Muscel, după 63 de ani! 

 

 Era parcă mai ieri: în ajun compania noastră a fost dusă pentru odihnă şi 

primenire la liziera unei păduri din partea de sud-est a Iaşilor. În jurul bucătăriei 

Regimentului începură să sune gamele soldaţilor şi glumele pipărate ale gradaţilor. 

După ce ascultarăm un scurt recital cu Dorina Drăghici, ofiţerii intrară în adăpostul 

popotei şi rămaseră în aşteptarea mâncării pe care trebuia să le-o aducă ordonanţele. 

Nu vorbea nimeni, eu fiind mai abătut decât alţii. Cu puţin înainte de a părăsi linia întâi, 

un obuz explodase lîngă Vadim Lemne, fiul preotului din Pererita Lipcanilor. Făcuserăm 

împreună şcoala militară de rezervişti şi era normal să fiu mai amărât decât ceilalţi. 

 – Lasă, Lupane, nu te omorî, – îmi zise comandantul de comapnie. – Aşa e la 

război: azi Lemne, mâine Neghină... 
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 Puţin câte puţin liniştea nopţii puse stăpânire pe împrejurimi. Iar dimineaţa, în 

zori, compania noastră, în frunte cu Neghină, se întorcea la sectorul său. 

 Soarele se apropia de nămezi şi razele-i dogoritoare pătrundeau ostaşii până la 

măduva oaselor. Deodată, o mitralieră sovietică începu să latre năvalnic. Apoi a doua, a 

treia... Din faţă, din dreapta, din stânga. Din spatele liniei ruseşti începură să zboare 

proiectile din cele mai diferite calibre. Val după val veneau avioane, mitraliind şi 

aruncând bombe peste artileria noastră.  

   De locotenentul Neghină se apropie târâş un agent de legătură şi spuse că 

comandantul de batalion ordonă retragerea. Şi toţi începurăm să fugim în direcţie opusă 

celei din care veneau avioanele: prin porumb, prin floarea-soarelui, pe mirişte, prin 

arături. Ca orientare aveam soarele. Alergam spre el şi puţin la dreapta, până când 

pânza de fum şi praf începu să se risipească. 

 ...Trei zile şi trei nopţi a durat ruşinoasa noastră fugă de la Iaşi la Bucureşti. Abia 

la Călăraşi-Ialomiţa reuşirăm să sărim într-un tren care ne aduse odată cu amurgul în 

Gara de Est. În faţa unei bodegi din Piaţa Obor auzirăm o voce din interior: 

 – Trăiască Iuliu Maniu! 

 Intrarăm. 

 – Maniu să trăiască! 

 Era un civil ce stătea la masă cu doi militari. 

 – De ce anume Maniu? – l-am întrebat. 

 – Pentru că el, el, mă, şi cu Titel, au pus la cale întorsătura... L-aţi trădat pe 

Mareşal şi acum fugiţi, mă?... Aţi lăsat Chişinăul, Cernăuţii... Unde fugiţi, mă?... 

* 

 Era 23 August 1944, zi blestemată de Dumnezeu, şi în Bucureşti nu circula nici 

un fel de transport. Trei ore ne-au trebuit să străbatem oraşul până la Gara de Nord.. 

 Neaţă al meu se duse acasă, undeva în Ardeal, iar eu – la Regimentul 30 

Dorobanţi din Câmpulung-Muscel. 

 Aici, un bun prieten al meu, Nicolae Casandra, învăţător de meserie şi 

sublocotenent în rezervă, îmi arătă un ziar, Dreptatea, mi se pare, în care pe prima 

pagină cred, era „salutată” cu litere de-o şchioapă, „Armata Roşie, garanţie de ordine şi 
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securitate...”(!). Articolul era însoţit de o fotografie a lui Maniu, pe care Casandra o făcu 

albă de scuipat. 

* 

 După aproape trei luni de front, de data asta împreună cu sovieticii, contra 

ungurilor şi nemţilor, am fost chemat la comandantul de batalion. 

 – Uite ce, domnule dragă, eşti chemat la partea sedentară, – începu maiorul 

Popescu. 

 Întrebându-l, de ce această rechemare, îmi răspunse: 

 – Pentru păcatul de a fi basarabean. 

 Recunoscui că am în Basarabia părinţii, un frate, patru surori, dar că nu vreau 

să mă întorc la ruşi. 

 – Frate dragă, nu te pot ajuta cu nimic. Trebuie să faci declaraţie de 

„repatriere”!... Cu ei nu se glumeşte! 

 – Cu cine, domnule maior? 

 – Cu ruşii, frate dragă... Ş’apoi, crede-mă, e nevoie şi acolo de români adevăraţi! 

 – Nu doresc să plec, domnule maior! 

 – E ordin, frate dragă!... Şi ordinul se execută, – încheie comandantul. Singurul 

lucru pe care pot să-l fac, e să nu trimit acest ordin prin agent la comandantul de 

regiment pentru semnătură, ci să-l duci personal la colonel. 

 Ordinul de zi pe regiment începea cu o referire la ordonanţa Nr. 300.000 a 

Marelui Stat Major al Armatei, conform căreia toţi militarii basarabeni, rămaşi la 1940 în 

teritoriile cedate, erau lăsaţi la vatră pentru a se întoarce „acasă”, în Uniunea Sovietică. 

 – Ţara mea e România! 

 Bătrânul militar, colonelul Ocrain, comandantul părţii operative îmi strânse şi el 

mâna puternic, zicându-mi printre lacrimi: 

 – Vom veni!... 

 Şi tot aştept, deşi s-au scurs 64 de ani de atunci! 

* 

 În seara zilei de 24 decembrie 1944 am bătut la uşa doamnei Ionescu, de pe 

strada Muzeul Fundeni din Câmpulung, la care stăteam în gazdă. Îmi deschise. Avea 

părul albit de durerea morţii soţului, un plutonier major de toată bunătatea, şi a aşteptării 
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zadarnice a unicului fiu de pe frontul de la Iaşi. Şi după ce ascultă povestea trimiterii cu  

forţa a basarabenilor în teritoriile ocupate, doamna Ionescu rosti printre lacrimi: 

 – Ce fericită are să fie mama dumitale când va afla că eşti în viaţă!... 

 A doua zi, în loc să mă duc la regiment, am pornit prin satele Godeni, Lereşti, 

Berevoeşti, unde fusesem cantonaţi cu regimentul, în căutarea unui certificat de 

naştere. Îi cunoşteam pe primari, dar nici unul n-a vrut să-mi dea un asemenea 

document. Curtea Marţială era deja secondată de consilieri sovietici şi toţi erau 

înfricoşaţi. 

 M-am dus la comandantul de regiment, dar, cu toată bunăvoinţa lui, n-a putut să 

mă ajute. N-a putut, pentru că în unitate vensie un reprezentant sovietic al Comisiei 

Aliate de Control, transnistrean, probabil, că vorbea o română stâlcită de tot. Îmi zise că 

dacă nu-mi iau de bunăvoie ordin de lăsare la vatră, voi fi trimis sub escortă la Bucureşti 

„şi atunci va fi mult mai rău”. M-am sfătuit cu Rugină, ajungând la concluzia că e mai 

bine să plec liber, decât arestat. 

* 

 ...Aşadar, 7 octombrie 2007. Zi de duminică. La poarta dragului meu Regiment 

„Dorobanţi”, azi „30 Vânători de Munte”, în aşteptarea comandantului suplinitor stau de 

vorbă cu santinela, un tânăr, negradat, cât se poate de binevoitor. Îi spun că sunt 

basarabean, veteran de război, fost combatant pe frontul de la Iaşi contra ruşilor şi pe 

cel din Transilvania contra nemţilor şi ungurilor, că vin de la Paris, unde îmi am 

domiciliul, şi că vreau să văd „barăcile de sus”, unde dormea şi plutonul meu în frunte 

cu bravul lui „încheietor” Ion Scheauc din Lereşti. 

 Când, la volanul unei Dacii, apăru comandantul suplinitor, pe nume Creţu, 

santinela îi raportă îndelung despre ce era vorba, iar căpitanul îi răspunse „scurt pe 

doi”: 

 – Azi nu e zi de vizită! Şi apăsă voiniceşte pe accelerator! 

 Eu ce era să-i zic santinelei, că domnul căpitan Creţu e bădăran?!... 

      Nicolae Lupan 

              Veteran de război 

     Locotenent Colonel în rezervă  
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I V A N I A D Ă 
ROMÂNEASCĂ 

 

 Că dacă tot n-am vrut „să învăţăm limba rusă cântând”, mi-am zis să aleg măcar 

ca titlu această sintagmă adecvată... Triez eu, va să zică, tot ce se adunase în sertar 

de-a lungul a 15 ani post-decembrişti pentru o revistă proprie de „Râs cu plâns”, a cărei 

lansare am tot amânat-o. Şi, deodată, descopăr eu printre manuscrise trei mai 

dolofănele intitulate: „Ioniadă”, „Emiliadă” şi „Votcariadă”!... Îmi scot, va să zică, 

ochelarii şi-mi dau seama că nici unul nu sună aşa ca să-mi placă. Le şterg eu tăios pe 

toate şi scriu cu litere cât capul lui Mitrea: I V A N I A D Ă   ! Românească, bineînţeles! 

După chipul şi asemănarea lui Ivan „căzut în cap”, cum zice Ştefan cel Mare în Apus de 

Soare! Şi, aşa şterse, le dau câtorva prieteni care şi începură să mă perie zicând că le-

au plăcut. 

 Şi, iată că după un deceniu şi jumătate, răsfoiesc eu încă o dată Ivaniada şi 

începu să-mi placă şi mie. Apropo de titlu: Ivaniadă sau Ivaniada, cum îmi sugera unul 

dintre prieteni, dându-mi ca exemplu Iliada. Iertată să-mi fie lipsa de modestie!... Mi-am 

zis să aleg forma nehotărâtă, avînd în vedere că fiecare din cele nu mai ştiu câte judeţe 

ale României, inclusiv cele nouă ale Basarabiei, are Ivaniada lui. Aşa că propun să 

pornim periplul, pe mare şi pe uscat, pe vale şi pe grui, al eroului principal: Ion din Valea 

Hoţului!... Căruia îi şi dau cuvântul: „Mă gândesc, deşi din lipsă de timp pentru aşa 

ceva, mai muncesc şi eu uneori. Că oricum, munca îl ţine pe om! Câtă dreptate avea nu 

mai ştiu cine, când zicea că vremea e un fel de roată. Îi dai drumu şi n-o mai poţi prinde! 

Se duce duduind la vale. Exact ca palinca pe gârla gâtlejului. Cum ar fi cea a lui Ghiţă 

Votcăroiu, de pildă. Şi mai zicea, de asemenea, nu mai ştiu cine, că totul şi toate se 

schimbă pe lumea asta. Pe asta, că pe cealaltă – cine ştie?!”... 

 Şi dacă toate se schimbă, de ce nu s-ar schimba şi el, Cotrocelu, cu 180 de 

grade? Aşa cum o şi face de 18 ani. Chiar dacă presupusa lui schimbare rămâne 

aceeaşi apă de ploaie. Ş-apoi, a mai zis nu ştiu cine, pară-mi-se Rony sau Gorby, că 

numai proştii nu-şi schimbă părerile!... Şi dacă-i aşa, de ce anume el, Cotrocelu, ar 

trebui s-o facă pe tâmpitul?... Rămâne de văzut cât de tulburi vor fi apele în care se va 
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scălda cel cu nume de Traian. Şi dacă o s-o ţină tot aşa, n-ar fi exclus să-i vină şi lui 

rândul la moară!... 

* 

 Nimeni nu se naşte învăţat, zicea Vasile Roaită. La care, Petru Groza ar fi 

adăugat cum că „cel mai mare învăţat moare prost”! Ca mai apoi, Nenea Nicu să 

cuvânteze şi el: „Fără hâtrenia de acasă nu faci mare brânză, pentru că şcoala minte nu 

dă!”... Iar eu îl am şi acum în faţa ochilor pe plutonierul major Cucereanu de la şcoala 

de ofiţeri în rezervă din Ploieşti care, când te înscria în controale, întreba ce studii ai. Şi 

dacă, cumva, răspundeai „bacalaureatul, domnul plutonier major”, te punea numaidecât 

la punct: „Nu faci nimic cu ăsta, domnule elev, dacă nu ai normala!”... Şi dacă, Doamne 

fereşte, elevul nu era de acord, Cucereanu zicea numaidecât, aşa ca să audă toţi cei 

din jur: „Trei schimburi de planton consecutiv, unul după altul la rând!”...  

 Dar să revin la ceea ce de fapt vroiam să spun: departe de gândul de a-l flata, 

dar îmi place grozav cum face prezentările de carte Ştefan Acopean. Şi-mi zic să comit 

şi eu din când în când câte una. 

 Departe şi de gândul de a mă război cu cineva. Mai ales că acel cineva nu 

merită aşa ceva! De o „răzbunare” însă poate fi vorba... Frunzăresc eu, va să zică, un 

săptămânal de „moravuri grele”, şi la genericul „Munca cu cartea” depistez eu cu 

bucurie, de parcă-mi fătase scroafa doisprezece purcei, transcripţia „Humanitas”. Ca 

editură. A lui Liiceanu, bineînţeles. Editură care, cum scria Caţavencul, şi-ar fi adus 

obolul printr-o „contribuţie minoră”!... Parcă văd încruntarea stufoasă a grandomanului 

cu pricina la expresia de „minoră”... Este vorba, deci, de săptămânalul amintitelor 

moravuri care ia la bani mărunţi cartea unui ilustru necunoscut, pe nume Alain Gavriliţiu. 

Un fel de luat peste picior, dar civilizat!... Civilizat, pentru că nu acelaşi lucru se poate 

spune nu mai ştiu despre ce carte semnată de un, să-i zicem, compatriot! Carte moşită 

de acelaşi Humanitas cu ani în urmă. O mâzgâlitură profanatoare de Neam şi Ţară în 

care se poate citi cum că: „Poporul român abia dacă este o umbră”! Că el, „poporul 

român, nu are cheag”! Că „Radiografia neamului românesc este ca a fecalei”!... Că 

românii sunt „fără şira spinării”! Şi că lui, descreieratului de la Humanitas, îi „e ruşine” că 

este român!... Că „Româna este o limbă în care trebuie să încetăm să mai vorbim sau... 

să o folosim numai pentru înjurături”! Şi multe alte bazaconii românofobe!... Cât despre 
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numele autorului, este vorba de unul cu „ievici” în coadă, a cărei mutră, de altfel, mi-a 

delectat ochelarii în câteva numere ale Academiei Caţavencu!... 

* 

 Aşadar, încă o Ivaniadă. De-a noastră! Că de i-aş zice Ioniadă, n-ar mai suna 

„moscăceşte”. Şi asta cu riscul de a se găsi cineva care să mă ia în teleguţă, zicând că, 

uite, e deştept prostul! Şi nu m-aş supăra. Pot să pun şi rămăşag! Aşa cum îl pune 

adesea Ghiţă Votcăroiu. Cum că „de mâine” nu mai aduce paharul la gură. Paharul de 

Focuşor! Vorba fiind de o marcă dintre cele mai proaste de coniac. De altfel, Ghiţă este 

şi autorul epigramei: „Băutura cea mai bună este apa de izvor,/ Dacă pui o picătură într-

un şip de Focuşor!” Frumos – nu? Şi toţi pierd rămăşagul. Amăgeala fiind destul de 

simplă: de fiecare dată vorba este... „de mâine”! Exact ca la Iţic din Valea Hoţului! „Azi 

cu bani – mâni fără bani!” Mai multă, Ghiţă se şi afuriseşte: „Să nu văd soarele până 

mâine dimineaţă”, promisiunea având loc pe la zece seara!... De aceea „perdanţii” nici 

nu se mânie pe el. Zic, pur şi simplu: „E deştept prostul!”  

 Dar să revin la „oile noastre”, cum îi tot trage nu mai ţin minte cine din guvernul 

Tăriceanu. Şi ca să-l susţin cât de cât pe Ghiţă, aş putea şi eu să mă las de scris, ca să 

nu zic de mâzgâlitură, şi să mă jur chiar că „nu mai pun mâna pe creion câte zile oi 

avea!” Şi de ce nu m-aş jura când azi nu mai scrie nimeni cu creionul? Toţi ciocănesc la 

computer. Şi nici nu-i mare lucru să clămpăneşti la el toată ziua-bună ziua! Că nu 

degeaba, şi ţin minte foarte bine, că atunci când cineva o întreba pe maică-mea, ce-i 

mai face „odoru”, eu adică, răspundea: „Nu face nimic. Stă şi scrie!”... Şi nu ştiu cum se 

face, prin analogie cred, când scriu şi public câte ceva despre România, cea cu „De la 

Nistru pân’la Tisa,/Tot românul plânsu-mi-sa...”, că şi Ionică, şi Emilică, şi Severnică, şi 

Trăienică îşi zic, ba chiar mi se zice deschis, cu seninătate de-a noastră, românească: 

„Ce mai vrei şi dumneata de la noi, când unul Păscăluţă şi un altul Maniu, cerea, la 

1918, autonomie federală pentru Basarabia şi Transilvania?”... Exact cum zicea Snegur 

şi Lucinschi, iar azi şi Voronin şi Roşca! Că nu-s proşti nici ei. Pentru că a fi preşedinte 

de „ţară”, prim-ministru, deputat, şef de partid e bine şi la Chişinău – nu numai la 

Bucureşti!... Cât despre spusa lui Bolintineanu cu „Dacă mâna-şi slabă sceptrul o 

apasă,/ Altuia mai vrednic locul tău îl lasă” (!), să fim solemni! E un fel de „Foaie verde, 

solz de peşte!”... 
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* 

 Ca regulă, câinele când n-are ce face – se cam ştie ce face. Pardon!... Prin 

analogie, şi omul, chiar dacă e femeie, când nu ştie ce să facă – scrie cărţi. Şi n-ar fi 

nimic rău în asta, dar... Ce bine ar fi dacă această enunţare din fondul nostru lexical de 

bază ar exista doar ca obiect dat cuiva în semn de ajutor sau de prietenie!... Din păcate, 

în cazul cu beleaua este vorba de conjuncţia adversativă. Cum o găsim, bunăoară, şi la 

Sfătosul nostru de la Humuleşti: „Tari de virtute, dar slabi de minte.” Chiar şi grâul, bob 

cu bob, oricât de curat ar fi, afară de neghină, uşor de depistat, mai are un „dar”: 

tăciunele!... Care, ajuns la moară, îţi înnegreşte toată făina. Ca pretins unionist 

intelectual, tăciunele de speţă umană, se manifestă pe căi multiple. Unul zice că „nu 

suntem încă gata de unire”, altul că „ne-am uni dacă România ar fi Germania Federală”, 

iar al treilea, ca autor de carte, îţi face pe coperta interioară dedicaţie măgulitoare, cum 

că eşti „angajat în nobila cauză a Basarabiei” (sic!). Sic (!), pentru că nu ştie ce 

Basarabie visează dumnealui, mai precis, dumneaei: Basarabia „ca una din cele zece 

provincii româneşti”, sau cea care pretinde a fi „Republica Moldova”! În cazul cu 

beleaua, deci, nu e greu a o depista pe aceasta din urmă. Pentru că, chiar din primele 

rânduri ale trufaşului capitol introductiv devine limpede pe ce baricade se află 

cameleonista autoare: Lucreţia Bârlădeanu!... Judecă şi matale, cititorule: „Imaginea 

ţării noastre, aproape inexistentă până nu demult din unghiul de vedere al occidentalilor, 

odată cu trecerea în mileniul trei, începe să-şi contureze profilul în Vest”!... Vorba fiind, 

bineînţeles, de „acest interes sporit pentru Moldova în Franţa”! Interes, continuă 

autoarea, ce „se datorelază, în primul rând, faptului că, după intrarea României în 

Uniunea Europeană, ţara noastră (Moldova lui Voronin adică – D.D.), se află la periferia 

acesteia”!... Cum s-ar zice, scurt pe Prut!... Şi o spune o d-nă Doctor în filologie! 

Membru al Uniunii Scriitorilor din Moldova şi al Uniunii Scriitorilor din România! Şi asta 

nu e „foaie verde spic de grâu”!... Cât despre „Secolul nomazilor”, ca titlu al cărţii cu 

belele, apărută la Editura Epigraf din Chişinău, e greu de ştiut, deocamdată ce-o să 

spună, să zicem, un Goma, o Monică, un Nedelcovici, un Lupan, un Câmpeanu, făcuţi 

din refugiaţi politici – „nomazi”! Noţiune oarecum sinonimă cu cea de „vagabonzi”! Cu 

„alde” Ionescu, Cioran sau Eliade, din morminte, e mai simplu: se întorc pe altă parte – 

şi gata! 
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* 

 Ca fost propagandist utece şi ateu, astăzi însă făcându-şi cruce şi cu dreapta şi 

cu stânga, Ionelu-creştinelu îşi aduce aminte cu plăcere cum apela el la Ion a Petrei 

care ar fi zis, nimeni nu ştie unde şi când, că „popa are mână de luat, nu şi de dat – fie 

numele Domnului cuvântat!”... Şi ca unul ce învăţase la „Moscova-mamă” cum trebuie 

dusă lupta antireligioasă „din Hotin la Vatra Dornei” – până la Bazargic, îţi spune şi cu 

ochii închişi o epigramă în rusă despre un popă pe care, epigrama adică, ca poet din 

fire a făcut-o şi pre limba amintitului humuleştean: „Avea popa nostru-un câine/ Şi-l 

iubea la nesfârşit./ Pân’când i-a mâncat o raţă/ Şi l-a omorât!.../ L-a omorât şi l-a-

ngropat/ Şi-n piatră a săpat.../ Avea popa nostru-un câine/ Şi-l iubea la nesfârşit./ 

Pân’când...” Adusese de la „Moscova-mamă” şi melodia epigramei pe care, cică, o 

făcuse Puşchin, şi când se îngrămădea cu Votcăroiu şi alţii la cârciuma nu mai ştie cui, 

o cântau până când li se tăiau glasurile şi li se înroşeau palmele de atâta bătut din ele... 

 De la ’89 încoace, însă, când se duce pe Dealul Mitropoliei şi, uneori, dă cu ochii 

de cei ai Preafericitului se înroşeşte până în vârful urechilor. Mai ales atunci când 

Fericitul îi face a dojană din arătător. Dar vorba nu mai ştie cui, a lui Soljeniţin crede, „ce 

e val ca valul trece” (!). Le mai uită şi el că de când cu puterea asta de stat, prin multe a 

trecut şi mai trece! Totuşi, pe undeva, unele evenimente îl zgârie la linguriţă. Ca să nu 

zic că îl dor chiar. Asista, bunăoară, de formă, ca şef al şefilor, de ziua solstiţiului de 

vară din ’92, la pornirea din Piaţa Universităţii a Drumului Crucii Bucureşti-Chişinău. 

Lume de pe lume! Şi toţi, în frunte cu cei de la „Pro Basarabia şi Bucovina” lu’ Lupan, îl 

aşteptau pentru binecuvântare pe Preafericitul de pe Dealul Mitropoliei care promisese 

că o să vină şi n-a venit!... Se zicea că „o iudă”, pe nume George Muntean, pare-mi-se, 

l-ar fi convins să nu vină. Ca nu cumva să zică lumea că uite, capul Bisericii Ortodoxe 

Române face politică!... Chiar dacă era vorba de politica Reîntregirii românilor de pe 

malul stâng al Prutului cu cei din interiorul ţării... Chiar până într-atâta să fie ea, 

„diplomaţia curvă”, cum zic adesea cei „spurcaţi de gură”?!... Şi chiar în prima duminică 

de după acel pornit drum al Crucii, Ionică Minciunică s-ar fi dus pe Dealul Mitropoliei, şi, 

ca un fel de cal breaz ce este, Preafericitul l-a şi depistat! Dar nu l-a mai mustrat cu 

degetul, cum se mustrează oamenii între ei, ci i-a făcut uşurel din ochi!... Şi-l prinse pe 
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Ionică o bucurie în suflet de-ai fi crezut să-i fătase vaca!... Cum s-ar zice, ... i v a n i a d 

ă !... Că n-o să-i zic... p o p i a d ă  !... 

* 

 E greu de găsit pe undeva o ţară cu atâta verde de plai ca în România! De unde, 

se crede, şi zicala: „Ai noştri verzi ca baliga de gâscă!”... Iertat să-mi fie cuvântul 

„gâscă”! Verzi, deci, care adesea îşi fac deviză din: „depinde de depandră”! Pentru că, 

pe lângă „verde de plai”, avem şi mult „roşu”. Cum s-ar zice, verzi pe dinafară şi roşii pe 

dinăuntru. Iar la acest „depinde de depandră”, alţii, cu picioarele mai pe pământ, 

adaugă „şi mai atârnă de împrejurări”. Deşi aceştia din urmă sunt convinşi că nu e mare 

scofală să faci dintr-un infinitiv franţuzesc un derivat care să pară a avea consonanţă 

substantivală de-a noastră. Şi dacă din „a atârna” ajungem la „atârnare”, de ce n-am 

putea zice „Dependră”? Şi ca să nu mai torn din gol în deşert, oare nu în virtutea 

acestui „dependre”, în acel 23 decembrie ’89, înainte de a fi apărut, ştim cine şi la ce 

balcon, într-un biet pulovăraş proletar, trecuse pe la ambasada sovietică?...  Oare nu 

depinzând de „depandră”, în acea vâltoare a evenimentelor zis revoluţionare şi întru 

intimidarea generalilor prezenţi la acea „cină de taină”, Nicolae Militaru ridică receptorul 

telefonului legat direct de Moscova şi zise cu gravitate: „Alio, Moscva!... Ia bâl...” Oare 

nu în dependenţă de aceeaşi „depandră” fu lansată şi o altă enormitate? De data asta, 

a vrăjitorului de la Dămăroaia care, an de an, distanţă de 16 ani, băgându-se ca ştim 

noi ce şi unde, la întrebarea unui corespondent privindu-i pe basarabeni, nord-

bucovineni şi herţeni, ca frânturi ale neamului românesc abandonate, zise cu 

demagogia ce-l caracteriza: „Să fim sănătoşi!”... De unde şi gafa-gafelor din acel 

favorabil moment de regăsire naţională a românilor de pe cele două maluri ale Prutului, 

devenit Milcov: recunoaşterea Basarabiei ca un al doilea stat românesc!... Şi cum rar 

când o porcărie vine de una singură, aberanta Republică Moldova se pomeni garnisită 

cu doi Mircea! Doi, şi amândoi şmecheri! Ca să nu le zic cretini! Unul – la nivel de 

cultură egală cu cea a unui preşedinte de colhoz, iar celălalt – de filozof ecosistemizat: 

„Basarabia este o ţară! Suntem 6 milioane şi, deci, nu putem fi altceva decât... ţară!” A 

dracului unitate de măsură! „Vrem să venim în România, dar nu de peste Prut, ci din 

Europa!”... Bravo Mircică-ecosistemistul!... Ce pretenţie dar se poate avea la un 

Voronin, de la „voron” care, pre limba noastră „corb” înseamnă, ca să nu-i zic „cioroi”! 
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C-o fi corb, c-o fi cioroi, treaba lui! Paradoxul este că Trăienică al nostru se are cu el de 

cumătru! Exact ca Nelu Cotrocelu cu Snegur şi Lucinschi, iar Emilică – doar cu 

Lucinschi!... Bravo, copiii moşului!... 

* 

 M-am gândit eu într-o noapte, în mintea mea de „român de pretutindeni” şi deci 

şi de dincolo de Prut, că de ce, adicătelea, Caţavencu ăsta al nostru, al tuturora, nu şi-

ar băga lingura şi în oala grămăticilor de pe malul Bâcului. De altfel, „bâc”, pre limba 

rusească – „bou” înseamnă!... Dar să n-o iau razna. Doresc, de fapt, să aduc vorba la 

agramaţii care, veniţi cu nemiluita de dincolo de Nistru în Basarabia, unde odată cu 

venirea lor mămăliga deveni cât vrabia, începură să aducă, negru pe alb, nişte perle ca 

„e” în loc de „ea”, „sânesâmţâre” (stare de spirit), „slobozişu’ a patra” în loc de „promoţia 

a patra”, „s-a besî” (se va bea), „Ivan a patra” şi multe alte deşteptăciuni. Cât despre 

grămăticii de la cancelariile guvernamentale „chişlanouene”, ducă-se pe pustii, dacă 

cineva mai răsăriţel încearcă să le cizeleze cât de cât limba scorţoasă, reacţia este 

promptă: „Şi, măi, înşechi sâţi strânghi şi tu ca români?”... E cam ceea ce îmi aduce 

aminte de o discuţie dintre doi studenţi de culoare despre un coleg „depigmentat” prin 

naştere: „Băiat bun! Singura lui pată neagră este că e... alb! ”... Dar să revin la 

interlocutorul meu de mai acum câţiva ani, şcolit deja după ’89, care îmi spunea cu de 

la bunicul poveste cum un ziarist, la câţiva ani după trecerea întru cele veşnice a 

„măcelarului roşu”, pentru a-l pune în umbră pe „Bădiţa Traian”, la clasicul pluguşor 

adăugă: „Că pe vremuri se ura/ Nu ca azi, ci cam aşa:/ Aho-aho, copii şi fraţi/ Staţi puţin 

şi nu mânaţi,/ Lângă boi v-alăturaţi şi de coadă-i ridicaţi,/ C-au căzut pe arătură/ Şi-s cu 

sufletul la gură!”... „E bine, i s-a spus la cenzură, dar ar trebui ceva şi despre oameni!” 

Şi pentru a reînvia frumoasa tradiţie cu sunete de clopoţei, pocnete de harapnic şi 

muget de buhai, bietul ziarist a mai adăugat două rânduri: „Trageţi brazda,/ Măi fârtaţi,/ 

Ca stăpâni, nu ca argaţi!”... „E mai bine, i s-a spus la aceeaşi cenzură, dar ar trebui 

ceva despre tehnica agricolă colectivistă”. „Poftim, zise ziaristul: ”Trageţi brazda, 

flăcăoani,/ Fără cai, fără juncani,/ Cu tractoare, nu cu boi,/ Cum se-ara cândva la noi!”... 

Şi Pluguşorul, ferchezuit, văzu lumina tiparului. Să mai zică cineva că, uneori, 

„atârnarea” de „depandră” nu e bună!... Sau că nu e rătăcire gravă, ca să nu spun 

tâmpenie, enormităţile unui Vasile Ernu sau Ovidiu (!) Ţichindeleanu despre râsul cu 
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plâns comunist!... Eu, personal, l-am auzit cu urechile mele pe călugărul Vasile, care l-

ar fi botezat pe Emilică, zicând: „Era mizerie sub Ceauşescu, dar era o mizerie 

asigurată!”... 

* 

 Nu mă laud. O ştiu şi alţii. De la o vreme citesc cu regularitate Caţavencu. Şi de 

fiecare dată ajung cu gândul la câte un „târâie greblă” pentru care cel mai ucigător lucru 

e să fie „luat peste picior”. Cum e cazul, cred, şi cu „Pielea URSS-ului din pădure”, 

semnată de Nică a Petrei, ce-l ia meşteşugăreşte în vizor pe un oarecare Ernu şi pe 

unul Ţichindileanu care, din „nicăfacere”, o fac pe scriitorii. Şi dacă dumnealor scriu, aşa 

cum scriu, unul cărţi, iar celălalt – critică literară, de ce n-aş zăbovi şi eu la doi scriitori 

adevăraţi?... Unul cu „necuvintele”, iar altul – cu „Capete de rând”. Doi Nichita, deci, 

care, ca să le fac „pe plac” Ernului şi Ţichindileanului, apelez la un al treilea Nichita: cel 

care a bătut cu pantoful în tribuna Naţiunilor Unite de râdea lumea de se prăpădea!... 

Acel Nichita care le închinase bisericile, vreo 10.000, şi le tăiase vacile ţăranilor de pe 

tot cuprinsul URSS-ului!... Dar ce însemnau astea pe lângă aceea că el, Nichita, le 

„reabilitase” rudele deportate de marele cârmaci în ’49! Ce-i drept, „reabilitare”  însă 

fără dreptul de a reveni la locurile lor de naştere şi de recuperare a gospodăriilor ce le 

fuseseră „naţionalizate”! Furate adică! Trece, va să zică, Nichita, poeclit şi „fură pita”, 

printr-un sat şi vede lume de pe lume în faţa unui magazin unde se vindea pâine – ce 

nu mai venea! Era ger şi lumea îşi dezmorţea picioarele tropăind pe omătul scârţâind. 

Şi, cum îmi spune un fost ministru de la Chişinău, Hruşciov se apropie şi îi întreabă 

vesel, precum îi era firea: „Cac del, orlî?” (Ce mai faceţi, vulturaşilor?) „Rău, Nichita 

Sergheievici. Nişte vodculiţă nu ne-ar strica.” „La ce naiba, când n-aveţi ce crăpa?” În 

ruseşte „jrati”!... Şi lumea, ca lumea, râdea, iertându-i lipsa de alimente. Unii, limbuţi şi 

ei, îi luau apărarea zicând: „Nu vrea să se căciulească la americani!”... „Mî pocajem im, 

americanţam, gde rachi zimuiut.” (Le arătăm noi lor, americanilor, unde iernează racii), 

jubila Nichita. Spune şi tu, cititorule, cum să nu-i fi plăcut acest bătut pe burtă unui Ernu 

sau unui Iliescu din Olteniţa? Cum s-ar zice, Hruşciov dezlegase oarecum limbile 

oamenilor. 

 Dar să revin la cei de la magazinul de pâine. Dintre care unul îl rugă pe Nichita 

să le-o spună şi pe cea cu coniacul. „Coniacul?, îl sfredeli cu privirea şugubăţul din 
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Cremlin.” „Coniacul este băuturica pe care ţăranul o suge cu buzele celor mai buni 

reprezentanţi ai săi!”... Şi lumea râdea! Apropo de anecdotele sovietice în general. 

Băgăreţ din fire, ca să nu zic obraznic, cum îi este neamul, un rus îl întrebă în dodii pe 

un responsabil de la Radio Erevan: „Sluşai (ascultă), de ce toate anecdotele despre 

postul vostru de radio sunt aşa de prosteşti?” Armeanul nu se pierdu, şi-i răspunse în 

ton: „Pentru că le fac ruşii!”... Paşol na turbinca!... 

* 

...Un cetăţean, „păţit şi priceput”, încerca să mă convingă că sub Snegur, 

Lucinschi, Voronin, ca şi sub Bodiul, Prutul este păzit în continuare ca ochii din cap!... 

Raţa, cât îi ea de raţă, fie şi sălbatică, nu-l poate trece!”... El însă l-a trecut! Că şi 

„pogranicinichii (grănicerii) moldoveni” sunt oameni ca toţi oamenii! Iar vorba lor, a 

grănicerilor, e scurtă: „Verzişorii americani la bătaie şi du-te învârtindu-te!”... De aici 

încolo, de la Prut adică, picioarele nu-i mai păreau plumb, ci puf de păpădie. Iar 

problemele care-l frământau în drum spre Bucureşti erau patru: 1) carte de identitate 

românească, 2) paşaport românesc, 3) transferarea pensiei „moldoveneşti” la Bucureşti, 

unde e cam de trei ori mai mare decât la Chişinău şi 4) călătorii în Occident fără viză cât 

încape. La Bruxelles, capitala Europei, la Paris, la Londra, la Roma, de unde li se trage 

românilor numele etc!... „Trai lele, bortă-n piele”, vorba răilor de gură! Chiar dacă şi pe 

Dâmboviţa, ca şi pe Bâc de altfel, nu curge lapte printre maluri de unt. El, însă, care de 

vreo doi ani de zile este şi român cu acte în regulă, şi-a sclipuit la Olteniţa, se pare, 

adresă şi o cucoană bună de pus la rană, şi o pune de câte ori îi iese, că soţul este 

poştaş, om cinstit, care, nici el, nu de ochi frumoşi îi ţine frumuşel pensioara, iar 

dumnealui, românul, cu mâinile în buzunare, vine o dată la trei luni, o ia, la un pahar de 

vorbă, bineînţeles, şi tulea la Chişinău! Aici, schimbă la negru leişorii româneşti pe 

leişori „moldoveneşti”,  îi pune la bancă, cu 8% dobândă şi, încă o dată „trai lele, bortă-n 

piele”! Pardon de cuvintele „lele” şi „piele”!... Important este că, având pensioara 

grămăjoară, plus niţică speculă pe la Piaţa Armeană din Chişinău şi Piaţa Sudului din 

Bucureşti, „roata morii se-nvârteşte”!... Mai ales de când e şi văduv. În rest, îl doare, 

cum se spune, „într-un loc”, ca să nu zic „cot”: şi de reîntregire, de asta în primul rând, 

şi de Băsescu, şi Tăriceanu, şi de Ilici, şi de „prostănac” şi de atâţia alţii şi altele! Pentru 

Ivan Ivanovici Ivanov, fost profesor de limba rusă, important, foarte important chiar este 

 44



faptul că a devenit „român devariat” (adevărat adică) din Olteniţa!... Exact ca pe vremea 

când la postul de radio şi la televiziunea din Chişinău, lucru ştiut, era interzisă muzica 

românească! Şi când nişte bravi redactori de la muzicală, în frunte cu compozitorul 

David Gherşfeld care zicea că nu ştie „moldaveneşte”, bravii redactori deci, ca să-i 

prostească pe Bodiul, Lucinschi şi Lozan, anunţau: „Iar acum ascultaţi cântecele 

populare moldovenşti „M-a făcut mama oltean” şi „Mărioară de la Gorj”!... Paşol na 

turbinca!... 

* 

...Astăzi, când sunt intrat în cel de-al nouălea şi jumătate prefix de vârstă, ca 

orice om rodat, că bătrân încă nu mă socot (!), trăiesc cu reminescenţele de combatant 

pe cele două fronturi româneşti: cel de la Iaşi – contra lui Ivan, cel cu suitul pe divan, şi 

pe cel din Ardeal – contra hungarilor lui Arpad!... Nu ştiu cum se face că mulţi dintre 

diriguitorii noştri sus-puşi, mi-e şi silă să le zic pe nume, susţin că, în pofida filozofiei, să 

zicem, i s t o r i a, ca obiect de predare în şcoli, nu este o ştiinţă ca atare, ci un fel de 

poveste!... Mai mult, unii, sparţi de gură, adaugă cu neobrăzare că „Istoria ar fi o 

poveste cu nouă neveste şi cu un cal sur cu butcă la cur!” Şi că de la butcă, chiar deşi 

se mai ridică în două picioare, i se trag patrupedului toate ponoasele: şi povara propriu-

zisă, şi şfichiurile usturătoare ale biciuştei, şi codirişca chiar!... Şi ca să trec oarecum la 

figurativ, de multe ori, toate astea vin de la Bruxelles, dar mai ales de dincolo de 

Atlantic. Cum e cazul veşnicilor beligeranţi din Orientul Apropiat. Silabisesc amintiţii 

noştri sus-puşi cuvântul Istorie, ca obiect de predare în şcoli, şi nici să le treacă prin 

bostănei, Cea a Neamului nostru întreg din care, cum le place să se laude cu emfază, 

s-ar trage şi ei!... Că a existat, filozofează dumnealor, prin ascunzişuri de popândăi, o 

vitejie ca cea de la Lipnic sau un şiretlic ca cel din Codrii Cosminului a fost treaba celor 

mulţi care „făceau sluj” în faţa mai marilor lor!... Şi dacă aceştia, prostimea adică, 

precizează aceeaşi sus-puşi – chiar şi de la Cotroceni – se duceau la bătălie, ca oile 

după berbec, fără dolari sau euroi, uitând de casă, de masă, de soaţă, de prunci, de 

plug – era treaba lor! Şi Dumnezeu cu ei şi cu noi!... Fie că suntem căpşunari sau 

mercenari! A lor, treaba diriguitorilor noştri dâmboviţeni, şi de la revoluţie încoace, este 

să alerge cât mai des la Chişla Nouă ca să se strângă voiniceşte piept la piept, şi chiar 

să se pupe bot în bot cu Snegur, cu Lucinschi, cu Voronin, să se plimbe cu căruciorul 
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pe cei 24 de kilometri de alei cu vinuri alese de la Cricova, degustându-le până se fac 

criţă! Plus tainurile pentru acasă!... Cât despre Basarabia şi Nordul Bucovinei şi Herţa 

Dorohoiului îi doare undeva: şi rusnacocizarea de pe malul Bâcului, şi hoholizare 

(ucrainizarea) Cernăuţiului, şi tratatul de "prietenie” cu Rusia, şi cel româno-ucrainean 

(!). Cât despre spusele Pletosului de la Ipoteşti, deşi e născut la Botoşani, cu „De pe 

Nistru pân’la Tisa” şi cu „De la Nistru pân’la Mare,/ Vin muscalii de-a călare”, şi pe 

Ionică, şi pe Emilică, şi pe Trăienică, să ne fie sănătoşei şi voioşei, îi doare în unul şi 

acelaşi loc! Paşol na turbinca!... 

* 

...Ziceam undeva că tăbliţa împărţirii n-o prea ştiu nici cei de teapa lui Ionică, nici 

cei de-ai lui Emilică. Şi n-au mustrări! Nu mă gândesc la cele de conştiinţă. Că de când 

cu revoluţia aceasta a devenit o raritate. Rămâne de văzut ce-o să ne mai arate cei de-

ai lu’ Traianică. Deşi şi unora, şi altora, şi celorlalţi, nu le place să împartă cu nimeni 

nimic. E o lege a firii! Nici chiar nevestele, se crede, nu le prea împart. Cum se spune 

că făcea Leonid Ilici încă de pe când era mai marele Basarabiei. Iar când, se spunea, 

soţia îi dădu ca exemplu virilitatea cocoşului din bătătură, ştrengar cum era, Leonea o 

lămuri scurt pe doi: „Da, Veruţă, dar, fii atentă, de fiecare dată e alta!” Altă găină, adică. 

Şi râdeau amândoi, povestea mai apoi doctorul în ştiinţe agricole care avea în grijă 

personală codcodocitoarele şi livada de pe strada Livezilor din Chişinău. 

Dar să revin la tabla împărţirii de la noi, din oraşul lui Bucur. Că dacă, bunăoară, 

se întâmplă să se îngrămădească în jurul lui Ghiţă Vodcăroiu şi alţi patru „paharnici”, să 

zicem, toţi ştiu să înmulţească. Şi una-două îi strigă crâşmăriţei: un litru!... De ce un 

litru? Pentru că cinci, câţi sunt ei, înmulţit cu 200 de grame, cât are stacanul în opt 

muchii, face exact un litru de coniac, să zicem. În cel mai rău caz – de palincă. Deşi şi 

asta costă cât ochii din cap! Ai lui Vodcăroiu, să zicem încă o dată, chiar dacă sunt un 

pic mai bulbucaţi!... În ceea ce mă priveşte, nu prea am darul suptului. Şi nici bani. Că şi 

aşa, lucru ştiut, vine o vreme când nu mai poţi lua de unde nu-i. Şi, neastâmpărat cum 

sunt, ticluiesc eu, va să zică, o scrisoare cu „dragă”, „stimate”, „iubite”, cum că, uite, în 

loc să-mi cumpăr o văcuţă de lapte, o bojdeucă măcar ca a lui Creangă, să am şi eu 

unde pune căpăţâna, că deocamdată nu mă pot lăuda cu aşa ceva, bag tot ce am pe 

cărţile pe care le fac şi că mai am una gata de tipar, încă una privind ştirbirea noastră 
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teritorială, dar uite, mă jur, nu mai am nici o leţcaie! Nici americănească, nici 

europenească, nici românească!... De aceea, „dragă”, „stimate”, „iubite domnule Ţugui”, 

să zicem... Dar s-au dovedit a fi „ţugui„ şi Victor Ciorbea, pe când era prim-ministru, şi 

Ion Caramitru, Şi Gavril Dejeu, şi Andrei Pleşu, şi Traian Băsescu, ministru şi el pe 

undeva, şi Ion Ţiriac cu holdingul dumisale şi alţi cîţiva „ţugui”... Şi toţi, ca unul s-au 

afurisit că nu au bani pentru aşa ceva, rămânând, de asemenea, toţi ca unul, stane de 

piatră... „românească”!... Şi m-am gândit atunci, ca de altfel şi acum, la plimbările 

ministeriale de miliarde prin „străinătăţuri” pe spinarea bietului contribuabil!... 

* 

...Cine are cât de cât ţinere de minte ştie că la începutul Ivaniadei mă refeream la 

„Ivan căzut în cap” din Apus de Soare. Şi că la ruşi Ivan este un fel de Ion. Iar ionii 

noştri ştiu, încă de pe când făceau carte la Moscova, că la ei, prin toată Rusia, ivanii se 

tăvălesc pe uliţi şi pe sub garduri, ca bostanii. De la horilcă! La noi – basmac îi zice. Iar 

printre ionii noştri de la Moscova, unul învăţase să cânte şi o „ceastuşcă” (cuplet 

popular): „Cto ne curit, cto ne pilot,/ Tot zdorovenchii umriot”!... Ceea ce pre limba 

noastră ar veni cam aşa: „Cine nu fumează şi rachiu nu bea,/ Pe acela moartea 

sănătoşel îl ia!”... Şi râdea Ionică al nostru de-i cădeau „şalvarii”. Pantalonii adică. Doar 

Gorby nu râdea. Ştia el ce ştia. Pe alde ăştia care nu râd de toate prostiile, Ionică din 

Pererâta, unde se vinde palinca cu litra, îi găseşte „prosto” (pur şi simplu), tari de cap. 

Şi tot „prosto”, consumator de palincă încă de la ţâţa mamei, le dă propriul lui exemplu 

cu tăbliţa înmulţirii pe care la vârsta de 14 ani o ştia, că şi sculat din somn putea să 

răspundă cu ochii închişi: zece ori zece – fac suta! Cum ar fi suta de grame de secărică! 

Ajuns, deci, la Moscova la învăţături, Ionică s-a nimerit în bancă cu unul Ivan din 

Simbirsk, oraşul lu’ Ilici! Coleg de la care a şi învăţat cupletul cu pricina. Ivan, deci, 

căruia cei ce-l cunoşteau mai de mult îi ziceau şi al Paraschivei. Pe care o ştiau toţi ca 

pe un cal breaz!... Ca să nu-i zică „iapă”, râdea Ivanul ei de bază. Că era vânjoasă rău! 

Putea să se ia la hârjoană cu orice bărbătoi din sat, de unde a şi venit cu şcoala ei de 

şapte clase direct la facultate!... Da! Şi oricât s-ar fi scremut ei, ţărănoii, Paraschiva 

ieşea mereu deasupra. Ivan însă, ajuns şi el la facultate direct din brigada de vinărit, 

deşi lumea îl poreclea „ţâr”, a răzbit până la urmă s-o dea de dedesubt într-un lan de 

cucuruz al colhozului „Calea lui Ilici”!... Şi totul ar fi fost bine şi frumos, dacă Ivan, 
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colegul de bancă al lui Ion din Pererâta, n-o prindea cu acesta sub scara blocului. Şi 

suflet de poet cum este, Ivan îi şi zdrobi poezia: „Mi-ai făcut-o, Paraschiţă, fiţă-fiţă!/ Dar-

ar Dumnezeu să te întinzi toată viaţa ca Rusia/ Şi să umbli din sulă în sulă ca 

România!” Ionică, însă, el şi Neluţu, băiat de cuvânt cum a fost şi este, a luat-o pe 

Paraschiţa de nevastă. A adus-o la Bucureşti şi de atunci trăiesc ca doi hulubaşi în 

„pace şi onor”! Şi totul merge strună! Că dacă Petrică a’ nu mai ştiu cui „mai poate”, de 

ce Ionică Minciunică nu s-ar lăuda şi el? Că lucru ştiut, dragostea vârstă n-are. Cine 

vrea crede, cine nu vrea – nu crede!... Că, vorba aia, gura zice, vântul duce şi sănătate 

la toţi cei care mai pot, chiar dacă nu-i chiar aşa cum zic ei... 

* 

...Pornind de la eminesciana cu „viitorul şi trecutul”, ca a „filei două feţe”, mă 

gândesc destul de des la ai noştri ca „brazii” sau ca „barzii”! Ca să nu le zic încă o dată 

„cu mucii pe piept”. Implicit şi la acei care în 22 decembrie ’89 fluturau lozinca „România 

– fără comunişti!”... Iar ea, România – e o părere – n-a scăpat de ei nici până în ziua de 

azi!... Întâmplarea făcuse ca, pe la jumătatea lui ianuarie ’90, – am de atunci 

„imortalizat” în blocnotes, – să mă aflu, ca ziarist, împreună cu celebrul ţărănist Ion 

Puiu, la sediul proaspetei aduse de la Paris „Pro Basarabia şi Bucovina”. Şi cum 

stăteam noi de vorbă cu preşedintele ei de atunci, de altfel şi de azi (!), deodată intră, 

val-vârtej, un omulean, pe nume Stegărescu, regizor nu mai ştiu pe unde, zicea el, cu 

nişte lentile de ochelari groase cât degetul meu mare de la picior şi îi zise pornit 

preşedintelui: „Vin din partea domnului Silviu Brucan să vă spun că dumnealui este 

nemulţumit de asociaţia dumneavoastră!”... „N-are decât, îi răspunse titularul ei. Nu-l 

obligă nimeni să facă cerere de aderare!... Şi „emisarul” care, din întâmplare (!) era 

basarabean, zicea el, plecă înfuriat!... Şi tot în acel ianuarie ’90, face să ne aducem 

aminte, constatam, şi nu numai eu, că toate partidele zis politice care începuseră să 

apară ca ştim noi ce după ploaie, nu aveau, după cum nici nu au, nimic în platformele 

lor program privind problema Reîntregirii!... Până şi Corneliu Coposu îl „combătea” pe 

Brucan zicând negru pe alb: „Totuşi, pentru a nu împieta asupra statu-quo-ului actual 

din Europa, nu ridicăm problema frontierelor” (sic!). Nu era asta din partea seniorului un 

fel de ivaniadă?... Ba chiar mai mult! Pentru că o săvârşea unul de-al nostru! Cât 

despre Ion Iliescu, acesta îl netezea într-una pe frunte pe Mircea Snegur care, cu 
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verbu-i cultivat desculţ pe mirişte, zicea: „Am sâ va spun eu când am sâ fim gata de 

uniri!”... Ca mai apoi, acelaşi Iliescu şi acelaşi (S)negură, în loc să participe la Iaşi, în 

incinta teatrului naţional de acolo unde, de asemenea, ca jurnalist eram şi eu şi unde, 

sceptici-sceptici, se aflau Corneliu Coposu şi Petrică a lu’ Roman. Aşa că, repet, în loc 

să participe la acea lansare de „florile mărului” a zisului Consiliu Naţional al Reîntregirii, 

dus de mult, graţie lui Mircea Druc, pe apa sâmbetei, aceiaşi Iliescu şi Snegurescu se 

întâlneau, tovorăşeşte, po-moscovscomu, la Ungheni, ca să pună nu mai ştiu ce 

bazaconii la cale!... Un lucru se vedea de dincoace de Prut: acela că amândoi purtau 

căciuli à la Brejnev, brumării şi etajate!... Într-un cuvânt, doar din două-trei cuvinte, i v a 

n i a d ă, după chipul şi asemănarea unui „moldovan” şi a unui „muntean”!... Era cam 

ceea ce se spune: „Mama pune-n foc o sobă,/ Eu bat beţele c-o dobă!”... 

* 

...De când au ivaniadele astea ale mele, bată-le-ar vina, un om de bine pe care îl 

ştiu de ani de zile că, între noi fie vorba, l-am făcut şi o bucăţică de jurnalist, mă luă de 

o parte şi mă întrebă, tovărăşeşte, că de ce, adicătelea, bădie şi dom’le, le-ai clocit cu 

anii şi nu le-ai „dezgropat” cât erau calde?... I-am întors spatele. Aici însă, îi răspund că, 

poate tai şi nasurile altora. De fapt, ivaniadele nu sunt ale mele, ci ale celor care le 

săvârşesc cu bună credinţă conjuncturistă. Încolo, plac nu plac ele, toba la urechea 

surdului trebuit bătută!... Judecă şi matale, cititorule. Se împlineau nişte ani de la Actul 

Unirii de la Chişinău, că aşa ceva se întâmplă în fiecare an. E un eveniment, nu? Eu zic 

că e!... Ei bine, afară de o mână de oameni cu un picior în groapă şi cu pantalonii rupţi 

în fund, nimeni nu s-a gândt la el. La eveniment! Că de unde să ia timp şi vreme pentru 

aşa ceva un Iliescu, un Văcăroiu, un Băsescu, un Năstase?... Când ei abia de prididesc 

să mănânce cu lingura, să zicem, icre de Manciuria!... Şi cu atât mai mult să facă faţă 

indicaţiilor preţioase ale atâtor şi atâtor trepăduşi-coate goale şi fuste scurte de pe la 

Uniunea Europeană!... Chipurile, e treaba istoricilor: a unui Atanase Joja, Mihai Beniuc, 

Iorgu Iordan, Dimitrie Macrea, Andrei Oţetea, Valter Roman şi a altor membri ai 

comitetului de redacţie al dicţionarului enciclopedic (anii ’62, ’64, ’65, ’66), cărora nu li s-

a dat la bot nici până în ziua de azi pentru aiureala pe care au fătat-o: „În Ianuarie 1918, 

guvernul burghezo-moşieresc al României a ocupat Basarabia...”! Mă întreb cine e mai 

român, Tudor Vianu, membru şi el al comitetului de redacţie de atunci, sau Friedrich 
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Engels care scria: „Basarabia este românească, iar acapararea ei de către Rusia nu 

este decât un jaf”?!... Întreb, pentru că gorniştii moscoviţi de la Chişinău, în frunte cu 

Volodea Voronin, vorbesc şi azi de Actul Unirii de la Chişinău ca despre „răpirea 

Basarabiei de către România”!... Iar Bucureştiul, în loc să sară ca fript într-un loc, nu 

suflă o vorbuliţă de protest... diplomatic!... Să merite chiar în aşa hal poporul român 

conducătorii pe care îi are şi de la ’89 încoace? Mai bine zis, pe care şi-i alege!... 

Întrebare naivă?... Fie! Că şi naivitatea e bună!... A copiilor, să zicem, ca cele mai 

cinstite fiinţe cât nu devin... „diplomaţi”!... Eu, unul, şi cred că trebuşoara asta nu mă 

priveşte doar pe mine, chiar dacă mă cheamă dupac, sunt sătul până peste cap de 

impostura şi arivismul a tot felul de pretinşi „tituleşti”. În loc să-şi zică „Mi-ajunge cât... 

praz am mâncat! Drept pentru care, adio şi-un praz verde”!... 

* 

...Există statistici care ne învaţă că „birul cu fugiţii” e caracteristic şi învăţătorilor  

care se vor directori. Şi în felul ăsta devin a doua persoană după primar!... Iar apoi ce 

mai dă Cel de Sus! Care nu e neapărat să fie Doamne-Doamne! După învăţători, se 

zice, că ar fi scriitorii. Mai precis, scriitoraşii! Care se vor publicaţi, cu orice preţ, în mii 

de exemplare! Şi, dacă se poate, prin sponsorizare. După care, fireşte, urmează 

căţăratul, de asemenea, cu orice preţ, spre vârf de piramidă ierarhică! Şi asta, atât pe 

un mal cât şi pe celălalt ale Milcovului de azi!... Că ce mai tura-vura? Un Meniuc de pe 

malul stâng n-o să se lase mai prejos decât un Beniuc de pe malul drept! Şi hai! La 

munte, la mare! La Moscova, la Bucureşti, Peste tot! Afară cu căpşunele din Spania! Şi 

fără bani munciţi, dacă se poate! Adică, spălând o mână pe alta şi cu amândouă – prea 

cinstita faţă a parvenitului!... Cam aşa porneşte şi înfloreşte deformarea, iar apoi şi 

anihilarea dragostei de ţară, de neam, de mamă, de tată, de soră, de frate!... Iar 

aborigenii, mai precis, cei mulţi, ca aborigenii! Îi zic ei, în batistă, mai de mamă, mai de 

tată, trântind cu cuşmele ţurcăneşti pe pământ! „Ce nu vă place, mă?... Că ţara-i mare, 

şi vă puteţi duce învârtindu-vă în toate cele patru zări ale ei!... Principalul e să ne fiţi 

sănătoşei, voioşei şi să nu mai aveţi nevoie nici de desţeleniri, nici de canale!... Şi asta 

ne-o spun ei, menestrelii, chiar dacă, cu excepţia reptilelor arborifere de la tropice, n-au 

nimic în comun cu bardul de la Mirceşti şi nici cu trubadurii războinici celţi! Ceea ce 

contează e să le iasă banul!... Iar eu, neastâmpărat din născare, nu mă las: „Cum, 
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dom’le, substituiţi Dunărea-Marea Neagră şi stufăriile din deltă cu căpşunăriile din 

Spania?”... Luat peste picior cum că, nu cumva aş fi vrut ca aceşti „căpşunari” să fie 

puşi la îmbutelierea vinurilor de Cotnar şi Odobeşti, bine crescut cum sunt, un metru şi 

optzeci şi trei, mi-a fost oarecum jenă să-i zic parvenitului să se ducă unde au dus 

surdul iapa şi mutul roata!.. Şi nici să-l trimit acolo de unde a ieşit – nu puteam!... Pentru 

că, umflat ca un broscoi de cei care l-au pus acolo unde l-au pus, n-ar mai putea să 

intre! Normal! Ş-apoi, broscoiul e ferm convins că Ana, Teohari şi Saşa (Nikolschi) 

aveau perfectă dreptate că trimiteau mai întâi aborigenii acolo unde era nevoie de 

„români verzi ca...” şi, nevenindu-i pe limbă apelativul de „stejar”, l-am ajutat eu zicând 

„ca baliga de gâscă”!... Şi, mulţumit la nebunie de „găselniţa” mea, fostul meu subaltern 

mă bătu tovărăşeşte pe spate de mi se cutremurară amândoi plămânii!... Dar la 

Dumnezeu toate-s gata, i-am dat de înţeles cretinului. Când nici nu te aştepţi!... I-am 

subliniat! Cum s-a întâmplat şi cu doamna Ana, şi cu domnul Ghiţă-ceferistul, şi cu 

nenea Nicu... Şi cretinul râdea! 

* 

...Se zice că după generoasele bombardamente americane din acel Paşte al lui 

’44 şi în ciuda târgului de la Yalta unde beţivanul din Londra şi infirmul de la Washington 

ne-au vândut ca pe nişte „ţurcane năzdrăvane” ruşilor, iertători, mai bine zis 

„înţelegători”, i-am aşteptat pe americani mai bine de 50 de ani!... Răbdare, taică şi 

noroc, chiar dacă, cu de la zicală citire, nu întotdeauna am avut tutun din cel bun, cât 

am fi vrut. Noroc de Fidel care, fidel de-o viaţă cauzei zidirii comunismului în coasta 

americanului, ne mai dădea din când în când cu preţ de larg consum nişte ţigări de foi, 

mai mult nervuri decât foi, plus tabacul-mahorcă rusesc, adică numai nervuri, de la Iosif, 

Nichita, Leonea şi Gorby. Şi am mai avut un noroc chiar! Acela că, nu mai ştiu ce 

preşedinte, poate Nixon, poate Reagan, ni l-a trimis în dar pe David Funderburk ca să 

ne descopere încă o dată America!... O descoperă şi ne zice cu aplomb de bun prieten 

cum că „aproximativ 25 de milioane de români trăiesc azi în România şi în Republica 

Moldova”! Chipurile, în două ţări diferite!... Se spune că Snegur ar fi fost gata să-l ducă 

în braţe de la Bucureşti la Chişinău ca să vadă şi aborigenii noştri de pe Bâc în carne şi 

oase un prieten american! Iar noi, ăştia de la Bucureşti, prin cei mai buni reprezentanţi 

ai noştri de la Cotroceni şi de la Palatul Victoria cu Gloria, aplaudam de ne plesneau 
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palmele!... În loc să-l fi tras public de mânecă pe congresmenul cu pricina care n-a 

îndrăznit, ca prieten cum ni se impunea, să pună degetul pe rana sângerândă a 

României: ştirbirea ei teritorială prin pactul Ribbentrop-Molotov şi prin înţelegerea de la 

Yalta unde oncle Joe l-a prostit cum a putut mai bine pe oncle Sam!... În loc să strigăm 

sus şi tare, în pofida Actului Final de la Helsinki, ca cea mai mare victorie diplomatică a 

Moscovei şi ca cel mai usturător pentru noi eşec al pseudodiplomaţiei americane, că 

Ucraina nu are nici un drept istoric asupra a ceea ce ne-a furat Stalin, ne lamentăm în 

faţa Kievului!... Cum a fost cazul „englezului” cu veşnicu-i papion care, în unul din cele 

două ziare ale sale, scria: „Românii nu-i simt pe ucraineni ca duşmani naturali!”... Dar 

că ei, Dumnezeu să-l odihnească în pace pe cel cu papion, „ucrainenii să nu uite că 

naţionalismul ucrainean îl poate provoca pe cel românesc!”... Or, în cazul teritoriilor 

noastre pângărite de ucraineni nu este vorba de naţionalism, ci de un expansionism 

feroce după chipul şi asemănarea celui moscovit! Naivităţi dâmboviţene care la un 

moment dat ajunseră până într-acolo încât îi ruga pe deznaţionalizatorii bucovinenilor, 

herţenilor, hotinenilor, ismailienilor: „Ajutaţi-ne să vă rămânem prieteni!” Paşol na 

turbinca!... Dar nu înainte de a mai adăuga: dacă ei, americanii adică nu ne vor, noi – îi 

vrem!... Puşchea! 

* 

În Musa Românească din Iaşi, Constantin Stamati scria, la 1863: „Bunului patriot 

şi fumul ţării sale i se pare dulce şi plăcut mirositor.” Afirmaţie ce m-a şi dus la noţiunile 

de Naţionalism şi Patriotism! Două simboluri divine pentru orice popor ce se respectă. 

Două apelative inseparabile ce se bat cap în cap cu cel de cosmopolitism. Acesta ca 

dispreţ faţă de Patrie, în general, cu tot ce are ea autohton. 

Naţionalismul unui popor nu înseamnă nici rasism, nici antisemitism, nici 

instigare la ură naţională, nici asuprire a unor minorităţi naţionale cum ne învăţau, până 

nu de mult corifeii marxismului. 

* 

Nu mi-a fost şi nu-mi va fi ruşine vreodată să fac apel la marii noştri înaintaşi 

naţionalişti şi patrioţi. Şi voi începe cu înaripatul testament al nemuritorului Ienăchiţă. 

Testament pe care eu nu l-am socotit niciodată destinat doar Văcăreştilor săi, ci 
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Neamului Românesc întreg: „Urmaşilor mei Văcăreşti/ Las vouă moştenire:/ Creşterea 

limbei româneşti/ Ş-a patriei cinstire.” 

* 

 Nu îndrăznim să-l cităm pe Samuil Micu, care, fără să-i pese de „boanghine”, 

scria că „În Transilvania românii sunt rămăşiţe ale romanilor celor vechi de Traian în 

Dachia aşezaţi.” Aşezare ce s-a produs cu aproape o mie de ani înainte de apariţia 

arpazilor în Câmpia Panoniei. Nu îndrăznim, pentru că, vedeţi dvs., ar putea să se 

supere „soroşii” din ţară şi de peste hotare care au mult mai multă trecere decât noi pe 

la „bizanţurile” occidentale! 

* 

 Erau Elena şi Doxachi Hurmuzachi altceva decât naţionalişti şi patrioţi atunci 

când ziceau: „Suntem datori să străjuim vatra. Tot aşa şi naţia şi limba. Ca în acest 

amestic de lume copiii noştri să rămâie români cari să-şi iubească naţia cu tot focul 

inimii”?... 

Să fie astăzi „acest amestic de lume” mai puţin aducător de rele decât cel de pe 

vremea Hurmuzăcheştilor?... Dacă i-am avea în vedere fie doar pe mandarinii 

occidentali care, în numele unei euroatlantizări efemere, ne-au adus la sapă de lemn în 

toate domeniile economiei naţionale româneşti?!... 

* 

 A-i numi xenofobi pe patrioţii români care îşi iubesc cu adevărat Ţara şi Neamul 

din care ne tragem înseamnă a-l pune pe linie moartă pe Aron Pumnul care zicea: 

„Naţionalitatea este Dumnezeescul, vecinicul şi deodată cu omul născutul drept, de a se 

folosi de limba naţiunii sale în toate trebuinţele vieţii,... car’ stingându-se limba, se 

stinge şi naţia română însăşi.” 

* 

A-i trage de mânecă, numindu-i naţionalişti-extremişti pe cei care se înclină cu 

pietate în faţa Doinei  cu „de la Nistru pân’ la Tisa,/ Tot românul plânsu-mi-sa/ Că nu 

mai poate străbate/ De-atâta străinătate”, înseamnă a renunţa la Luceafărul 

Românismului de pretutindeni care, chipurile, după părerea unor retrograzi înveteraţi, 

şi-ar fi trăit traiul şi şi-ar fi mâncat mălaiul (sic!) 

* 
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A zice, prin gura a tot felul de rătăciţi ai neamului, că pe noi nu ne interesează a 

cui este Basarabia, ci dacă sunt respectate acolo drepturile omului, înseamnă a-l 

dispreţui pe Ştefan cel Mare care zicea: „Dacă duşmanul vostru ar cere legăminte 

ruşinoase de la voi, atunci mai bine muriţi prin sabia lui decât să fiţi privitori ai ticăloşiei 

ţărei voastre!” 

* 

A te înhăita la guvernare cu diavolul înseamnă a uita, cum zicea Mareşalul Ion 

Antonescu, Soldat, Erou şi Martir al Neamului, că „Drumul nostru este cinstea; puterea 

noastră este munca; arma noastră este jertfa; casa noastră este credinţa; aurul nostru 

este Patria.” 

* 

A întoarce la infinit spatele istoriei noastre celei adevărate, necerând să ni se dea 

înapoi ceea ce ne-au furat ruşii la 1940 şi 1944, cum o fac guvernele de la Bucureşti şi 

Chişinău şi de la 1989 încoace, înseamnă a-l profana pe Nicolae Bălescu care ne 

învaţă că „Pentru unitatea naţională Mircea cel Bătrân şi Ştefan cel Mare se luptară 

toată viaţa, pentru dânsa Mihai cel Viteaz cade ucis în Câmpia Torda, pentru dânsa 

Horia moarte cumplită pe roată suferi”. 

* 

A avea orbul găinilor la obrăzniciile iredentiste ale maghiarilor din Transilvania şi 

de peste hotare, precum şi la nedreptatea ce ni se face prin Actul Final de la Helsinki 

privind inviolabilitatea graniţelor de după cel de al doilea război mondial, înseamnă a-l 

nega pe marele naţionalist Octavian Goga care scria: „Basarabia, ca şi Ardealul şi 

Bucovina, nu este un pământ de cucerire, hărăzit nouă prin verdictul vreunui tribunal 

internaţional sau prin recunoaşterea celui învins, ci repararea unei ruşinoase nedreptăţi 

istorice”. 

* 

Prin laşitatea şi carierismul conducătorilor noştri de la 1989 încoace, România nu 

ridică nici măcar de formă problema reîntregirii noastre teritoriale! În timp ce Germania, 

cu al cărui asentiment ne-a fost ciopârţită Ţara la 1940, se reunifică în ciuda aceluiaşi 

Act Final de la Helsinki!... 

* 
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„Oricât de mulţi oameni răi s-ar găsi în această ţară, constata Eminescu, 

naţionalistul naţionaliştilor români, nu se găseşte nici unul care ar cuteza să puie 

numele său sub o învoială prin care am fi lipsiţi de o parte din vatra strămoşilor noştri”. 

Ei bine, s-au găsit!... Şi la 1947, şi la 1990, şi la 1997 şi se găsesc, cu siguranţă, şi în 

actuala componenţă a Guvernului României. Şi asta în timp ce până şi un „străin”, pe 

nume Carol I, zicea: „Nu există român de la Domn până la ultimul cetăţean care să nu 

deplângă dezlipirea unei părţi din pământul strămoşesc”. 

* 

Avem noi dreptul să nu auzim strigătul de dincolo de mormânt al lui Simeon 

Bărnuţiu, care, adresându-se posterităţii româneşti, ne îndemna: „Fraţilor!... Fiilor!... Noi 

încă am fost înconjuraţi de inamic în pământul nostru, cum sunteţi voi astăzi, şi nu de 

puţine ori am suferit doară şi mai rele decât voi... Ne-am luptat ca români pentru 

pământul şi numele nostru ca să vi-l lăsăm vouă dimpreună cu limba noastră cea dulce 

ca cerul sub care s’a născut... Nu vă rusiţi, nu vă unguriţi nici voi, rămâneţi credincioşi 

neamului şi limbii voastre... Luptaţi-vă şi voi şi le apăraţi ca lumina ochilor voştri!”... 

* 

De cine ne este astăzi ruşine să reluăm versurile de naţionalist ale lui Costache 

Negruzzi „Eu sunt Român” în care poetul se mândreşte cu ce poate avea omul mai 

scump pe lume, Ţara, zicând: „Eu, fraţii mei, oriunde-oi căuta,/ Nu mai găsesc ca 

scumpa Românie,/ De-o şi hulesc, câţi se hrănesc în ea,/ Corci venetici! Dar oricum va 

fi, fie,/ Eu sunt Român şi-mi place ţara mea.”? 

Zic şi eu „corci”, de la corcitură, şi nu pot să nu mă gândesc la Emil 

Constantinescu, Petre Roman, Adrian Severin şi Andrei Pleşu care, în doar opt ani de 

legislatură, au vândut ceea ce nu le aparţine: Nordul Bucovinei, Sudul şi Nordul 

Basarabiei!... 

* 

Marele iluminist Gheorghe Asachi din Herţa Dorohoiului pe care ucrainenii şovini 

din Cernăuţi ni-l arată cu degetul ca „antiunionist” de la 1859, scria şi el, la Iaşi, trei ani 

mai târziu: „În vechime maica Roma,/ Ce-a fost doamnă-n toată lume,/ Ne-a lăsat legi şi 

pământuri,/ Vorba sa şi naltul nume.” 

* 
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Să fie atât de insensibili cosmopoliţii noştri de astăzi încât să nesocotească 

flagrant patrioticele chemări ale amintiţilor basarabeni urmate de cea a naţionalistului 

Alecu Russo din Cântarea României: „Deşteaptă-te, pământ român! Biruieşte-ţi 

durerea... E vremea să ieşi din amorţire, seminţie a domnitorilor lumii! Aştepţi oare, spre 

a învie, ca strămoşii să se scoale din morminte?... Vezi! cu cât mai mult pleci capul, cu 

atât cei nelelgiuiţi îşi bat gioc de tine şi sug sângele tău!”... 

* 

Încondeiez aceste profeţii şi mă gândesc la deputaţii şi senatorii „noştri”. La cei 

de la Bucureşti şi la cei de la Chişinău. Mulţi cât frunză şi iarbă!... Dar foarte puţini 

profesionişti printre ei! Cum, de fapt, se cuvine. Mai toţi însă – oameni de căpătuială, ce 

intră în calapodul celor cu: după mine vină şi potopul!... 

* 

Să fie atât de „nemernici”, vorba lui Eminescu, cosmopoliţii de pe malul 

Dâmboviţei încât să nesocotească în mod grotesc până şi celebra maximă a Poetului 

Neamului: „Sămânţa din care a răsărit acest popor e nobilă şi poporul nu va pieri decât 

atunci când românii vor uita de nobleţea seminţiei lor”?... 

* 

Avem dreptul noi, cei din teritoriile româneşti înstrăintate cu forţa şi, mai ales, cei 

din interiorul ţării, s-o facem pe cinicii trasei de păr euroatlantizări ca să trecem 

nepăsători pe lângă spusa de la 1890 a preotului patriot de la biserica Sfânta 

Paraschiva din Cernăuţi, Constantin Morariu: „În acest timp nenorocit o parte a 

Bucovinei a început să-şi peardă faţa cea drept românească, apucând a se da la cea 

rusască, va să zică în acest timp s-a încuibat în ţeara noastră rădăcina unui rău care cu 

greu se va mai stârpi”. 

* 

Facem noi românii mare lucru în dezrădăcinarea acestui rău venit de peste 

Nistru?... Am dat noi măcar din degetul mic atunci când Chişinăul, în tăcerea 

mormântală a Bucureştiului, a abandonat sfidând imnul lui Andrei Mureşanu privind 

„neredeşteptarea” noastră din „somnul cel de moarte”?... Privim noi cu sfinţenie 

„măreţele umbre” ale lui Ştefan şi Mihai?... Preamărim noi cu adevărat „Româna 

naţiune”?... Avem noi alături, ca pe vremuri, „preoţii cu crucea-n frunte” care să cânte 
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libertatea ca deviză, ca scop sacru şi ca „glorie deplină” în loc de sclavie şi resemnare 

euroatlantică pe „vechiul nost’ pământ”?... Resemnare în faţa cui?... În faţa unor păpădii 

englezeşti, franţuzeşti, spaniole, italiene care se scutură la cea mai mică adiere de vânt 

pornit de dincolo de Ocean pe aripioare de ghiulele „uşor” uranizate?... E xenofob oare 

Andrei Mureşanu atunci când ne cheamă de dincolo de mormânt: „Români din patru 

unghiuri, acum ori niciodată uniţi-vă în cuget, uniţi-vă -n simţiri”?!... 

* 

Cum să uităm de giuvaierul pe care Alexandru Vlahuţă i-l consacră „veselei 

grădini” alecsandrine: „Bucovină!... Frântură de rai scumpă inimii noastre, grădină 

cântată de poeţi, ţărână sfântă în care se odihnesc oasele celui mai glorios voevod al 

Moldovei... Tu eşti într’adevăr una din cele mai frumoase ţări de pe pământ, dar numele 

tău ne doare să-l rostim; şi străbătându-ţi fermecătoarele drumuri, ochii noştri nu-ţi pot 

privi podoabele decât printr-o perdea de lacrimi.”  

Cu ce ochi de pretinşi români ni se pot uita în ochi cei care au semnat mişelescul 

tratat româno-ucrainean?... Se ajunge cu preacurvia până într-acolo încât, distanţându-

se prosteşte de nu ştiu ce „ultranaţionalism” supt din degetele francmasonice şi 

cosmopolite, noii noştri guvernanţi fac şi ei alianţe anacronice la cel mai înalt nivel de 

stat românesc cu formaţiuni politice de etnii care urmăresc în mod vădit federalizarea 

României!... Altfel zis, etnii antiromâneşti! 

* 

Este român oare un individ care într-o batjocură de carte, zice că „Româna este 

o limbă în care trebuie să încetăm să mai vorbim sau... să o folosim numai pentru 

înjurături” şi multe alte enormităţi antinaţionale şi antiromâneşti!... 

* 

Cum rămâne dar cu George Sion care, în România literară de la Iaşi, din 13 

Martie 1855, scria: „Mult e dulce şi frumoasă/ Limba ce vorbim,/ Altă limbă-armonioasă/ 

Ca ea nu găsim./ Saltă inima-n plăcere/ Când o ascultăm,/ Şi pe buze-aduce miere/ 

Când o cuvântăm./ Românaşul o iubeşte/ Ca sufletul său./ Vorbiţi, scrieţi româneşte,/ 

Pentru Dumnezeu!” 

* 
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Ce altceva decât amorţire sunt voturile ţăranilor de pe cele două maluri ale 

Prutului? Voturi care, după zeci de ani de depersonalizare prin colectivizare forţată, îi 

aduc în fruntea bucatelor, şi la Bucureşti şi la Chişinău, anume pe cei care le-au furat şi 

le mai fură demnitatea de ţărani şi de oameni gospodari! Gospodari care, până la urmă, 

şi-au făcut şi ei din „furat” normă de conduită!... 

* 

Nicolae Iorga, la 9 Septembrie 1939, zicea: „După biruinţa principiului naţional, 

satele, cât de mici, sunt naţiuni. Iar naţiunile sunt o formă organică a umanităţii. Nici o 

metodă nu le poate nimici, cum ele nu sunt rezultate din exerciţiul nici unei metode. Ele 

sunt «născute, iar nu făcute». Şi de aceea, ele vor asista, desigur, la meritata pedeapsă 

a apăsătorilor”. 

* 

Aşadar, laudă şi recunoştinţă naţionaliştilor neamului trecuţi întru cele veşnice!... 

Trecuţi, dar nemuritori: Ştefan cel Mare, Mihai Viteazul, Dimitrie Cantemir, Constantin 

Brâncoveanu, Avram Iancu, Hurmuzăcheştii, Aron Pumnul, Ciprian Porumbescu, 

Ienăchiţă Văcărescu, Nicolae Bălcescu, Timotei Cipariu, Andrei Mureşanu, Alecu 

Russo, Silvestru Morariu, Constantin Stamati, George Coşbuc, Ioan Raţiu, Simeon 

Bărnuţiu, Zamfir Arbore, Alexandru Haşdeu, Alexandru Vlahuţă, Bogdan P. Haşdeu, 

Alexe Mateevici, Barbu Delavrancea, Octavian Goga, A. C. Cuza, Nicolae Iorga, Ion 

Pelivan, Onisifor Ghibu, Ion Nistor, Ion Buzdugan, Ion Antonescu, Vasile Posteucă, 

Pamfil Şeicaru şi mulţi alţii! 

Ca după toţi aceşti exponenţi ai românismului, să vină nişte rădăciţi ai neamului 

care îşi permit să se ia de piept cu Eminescu, Cuza, Goga, Iorga, Antonescu şi cu 

însăşi Ţara Românească!... 

Să nu cunoască ei înaripata maximă eminesciană cu aceea că „Viitorul şi trecutu/ 

Sunt a filei două feţe,/ Vede-n capăt începutul/ Cine ştie să-l înveţe”?!” 

Bucureşti, 27 martie 2005 
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E p i l o g 
pentru cei cu ochi de văzut şi urechi de auzit! 

 

 Ceea ce îmi propun a vă spune nu va fi un discurs savant cu teze şi antiteze. 

Voi apela doar la nişte spicuiri sintetizate de prin cărţi, precum şi la fapte trăite, văzute 

şi auzite de-a lungul vieţii mele de „proscris”. Spicuiri pe care le voi întreţese cu unele 

manifestări de cosmopolitism din ţara noastră, de după 1990. Inclusiv din Basarabia. 

Aceasta ca toponim de sensibilitate atotromânească a cărei obârşie rezidă în ceea ce 

se chema Ţara Basarabilor. De la Ban până la Radu Şerban prin Tihomir, Dan, Mircea, 

Laiotă. 

* 

 Din începutul-începuturilor i-a fost dat să devină stindard al latinităţii în faţa 

intemperiilor din Răsărit. Un răsărit de unde nu i-a venit nicicând „lucoare”, cum 

avusese Cronicarul naivitatea s-o spună. Venetici cu crucea în mână şi piatra în sân au 

pângărit-o din Hotin până la Mare. Mare şi Dunăre pe care le-a avut şi nu le mai are!  

* 

 Lucru ştiut: în momentul înstrăinării prin ultimatumul de la 1940, pe tot cuprinsul 

ei nu exista noţiunea de „moldovean”, ci numai cea de basarabean. Român 

basarabean! Drept care în acea vară de grea încercare naţionallă, România n-a semnat 

nici un acord cu Uniunea Sovietică, cum pretind unii pseudoistorici. Iar un ultimatum ca 

cel din 26 Iunie ’40 nu poate fi luat drept acord. După cum nici abandonarea cu laşitate 

a ţinutului dintre Prut şi Nistru nu înseamnă cedare. 

* 

 Greşim şi atunci când, în iureş de globalizare nefirească, evităm a ne referi la 

arcaşii, plăieşii, răzeşii şi la „prostimea” de tot felul care, cum spun cronicarii, au stăvilit 

nu o dată de-a lungul secolelor năpustirile barbare de dincolo de Nistru. De ce, 

adicătelea, nu ne-am întreba unde este vitejia de altădată a românului? Unde sunt 

cetăţile de netrecut din lungul Nistrului? Unde sunt Stănileştii? Unde sunt Iaşii, 

Chişinăul, cu fronturile lor din vara lui ’44, care au înscris pagini de neîntrecută dârzenie 

în lupta cu năvălitorii? 

* 
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 Să ne facă cinste faptul că, adesea, trecem în mod voit sub tăcere prăpădul 

dintre 26 şi 28 Iunie ’40? Prăpăd ale cărui răbufniri, purtate pe şenile de tancuri 

hodorogite, străbătură ca un trăsnet din senin, întinsurile paşnice ale Basarabiei, 

Nordului Bucovinei şi Herţei Dorohoiului. Singura mângâiere fiind aceea că le ieşeau în 

cale, cu flori şi cârpe roşii în băţ, doar veneticii: evrei, ruşi, ucraineni! 

 În rest, întreaga suflare românească din aceste ţinuturi năpăstuite de soartă îşi 

întâlnea invadatorii cu porţile zăvorâte şi perdelele trase. Tineri şi bătrâni stăteau 

ascunşi prin podurile caselor şi grajdurilor, prin labirinte săpate pe sub şire de  paie şi în 

funduri de grădini. 

* 

 Să fi fost la mijloc acel cap plecat pe care, chipurile, sabia nu-l taie? O 

„înţelepciune” ce a dat greş chiar din primele zile de vandalism rusesc: încarcerări, 

deportări, deposedare de ceea ce le lăsaseră înaintaşii. 

* 

 Să se fi pierdut în neant falnica gintă latină din noi? Altfel cum se poate explica 

faptul că până şi în ziua de azi unii dintre „rătăciţii” noştri tratează ocuparea Basarabiei 

drept fatalitate? E bine poate, drept învăţătură, ca omul să fie pus în situaţie să-şi aducă 

aminte de Dumnezeu, cerându-i iertare. Dar cum să ne iertăm noi înşine laşitatea 

atotnaţională? 

* 

 Să fi fost, într-adevăr, o fatalitate atunci, în Iunie 1940, când mai marii Ţării, în 

frunte cu Regele Carol al II-lea, n-au ridicat ca împotrivire nici măcar degetul mic?... Şi 

asta în timp ce românii din lungul Prutului, de o parte şi de alta a malurilor lui, aveau 

impresia că pierduseră câte o mână? Unii dreapta, alţii stânga! Podurile nu mai erau 

poduri şi vadurile – vaduri! Pluguri şi buldozere ruseşti, păzite de grăniceri ruşi pe 

pământ românesc, netezeau pe malul stâng fâşii de teren arabil ce deveneau graniţă 

între fraţi! Mama nu mai putea să treacă cu luntrea la fiică şi fiica la mamă, ca să-şi 

ducă o ulcea cu lapte sau o farfurie cu plăcinte scoase din cuptor! 

 Se destrăma acea unitate naţională în care românii din stânga Prutului nu mai 

aveau Patrie! 
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 Blânzi şi aşezaţi, basarabenii n-au prea fost şi nici nu prea sunt patetici în 

revendicările lor naţionale. Deşi mulţi dintre ei ştiu că ceea ce trebuie zis, trebuie zis cu 

tărie şi demnitate! În acest sens, intelectualii, în primul rând, ar trebui să devină izvor de 

inspiraţie întru continuarea letopiseţuloui românesc al ţinutului dintre Prut şi Nistru. 

Lucru ce, deocamdată, nu se prea întâmplă nici pe malul Bâcului, nici pe cel al 

Dâmboviţei! Şi asta în timp ce Eminescu ne învaţă: 

 „Oricât de mulţi oameni răi s-ar găsi în această ţară, nu se găseşte nici unul care 

ar cuteza să puie numele sub o învoială prin care am fi lipsiţi de o parte din Vatra 

strămoşilor noştri.” 

* 

 Ei bine, s-au găsit! Şi la 1947, şi la 1990, şi la 1997 şi de la 2000 încoace! Până 

şi un „străin”, pe nume Carol I, zicea: „Nu există român de la Domn până la ultimul 

cetăţean care să nu deplângă dezlipirea unei părţi din pământul strămoşesc”. 

 Cât de dezgustător este faptul că Occidentul se desolidarizează de Basarabia. 

Deşi aceasta, prin poziţia ei geopolitică, a străjuit la margine de lume civilizată pacea şi 

civilizaţia acestei pretinse lumi civilizate Occidentale cu care se făleşte, fără scrupule, 

belicosul Bush junior! 

* 

 O ţară, ca noţiune teritorială, trăieşte cu trecutul, în timp ce locuitorii ei trebuie 

să-şi făurească viitorul, dacă vor să supravieţuiască pe pământul ce le aparţine din 

moşi-strămoşi! Anume în virtutea acestei supravieţuiri „pentru unitatea naţională, – scria 

Nicolae Bălcescu –, trăiră, munciră, suferiră şi muriră voievozii noştri cei viteji, toţi 

bărbaţii noştri cei mari”. 

* 

 Astăzi, Basarabia, copil uitat, nu este luată de nimeni sub pavăza dreptăţii şi 

adevărului. Nici chiar de Bucureşti! Şi-şi duce, fără cea mai mică licărire de lumină, 

crucea dublei Golgote: cea a deznaţionalizării şi cea a abandonului. 

* 

 Mi-am ales tema Basarabiei ca unul ce am pierdut ceea ce poate avea omul mai 

scump pe lume: Ţara! Pierdere ce se agravează prin faptul că bolnavii occidentali care 

ne conduc persistă cu îndărătnicie vădit ocultă în nedreptatea teritorială ce ni se face! 
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De unde şi anomaliile strigătoare la cer: cel cu puterea – şi cu dreptarea, iar cel cu 

paguba – şi cu păcatul! Păcatul neputinţei! 

* 

 Cât despre guvernanţii noşri post-decembrişti, bolnavi şi ei de morbul fatalităţii, 

dumnealor nu pun niciodată în faţa cancelariilor occidentale problema Reîntregirii 

Neamului Românesc în graniţele sale istorice de până la 1940! 

 Putem noi întoarce la infinit spatele Istoriei noastre celei adevărate? Sunt 

basarabenii un popor care să constituie totalitatea unei naţiuni? Sunt ei purtătorii unei 

limbi separate de cea a neamului întreg? Este Basarabia de altă sorginte sau o 

provincie românească ce se împleteşte în una şi aceeaşi cunună cu cele nouă surori 

ale sale? 

* 

 Întrebări pe care trebuie să ni le punem zi de zi şi ceas de ceas, mic-mare, tânăr 

şi bătrân! Şi strâmb cum stăm, să judecăm totuşi drept, apelând de fiecare dată la 

dovezi adecvate, cum ar fi cele ce urmează: 

 – Cortina începe a-şi plisa faldurile şi, în orice colţişor al Basarabiei, te 

pomeneşti pe aripile unei lumi de basm: lumea Doinei şi Mioriţei. Rostind aceste falnice 

cuvinte, gândul te duce la lăutarii de altădată, şi vezi parcă aievea, unul lângă altul, 

fluierul, ţambalul, cimpoiul, cavalul, taragotul, naiul, vioara, mânuite de virtuoşi ai 

timpului. Ca în toată România! 

 –  Glasul lor răsună ba visător, ba lin, ba năvalnic şi săltăreţ, ca să treacă la 

neîntrecutele cântece de leagăn, la Ciocârlie, la Balada Viorii... Ca în toată România! 

 – Asculţi vorba asta din bătrâni şi de fiecare dată o simţi tot mai săgetător. Ţi-e 

dragă melodicitatea ei, pe care o înţelegi şi care îţi atinge cele mai gingaşe strune ale 

sufletului românesc. Ca în toată România! 

 – Priveşti înmărmurit la aceşti maeştri basarabeni ai arcuşului şi te gândeşti la 

un Barbu Lăutaru, la un Ciprian Porumbescu, la un George Enescu care au adus până 

la noi din negură de vremi taina artei noastre muzicale. Ca în toată România! 

 Iar când se stinge ultimul acord, în linişte de taină sfântă, nu poţi să nu repeţi 

lauda marelui Liszt, adusă lăutarilor români:  

 – Ce   f r u m o s   cântaţi! 
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* 

 De 15 ani încoace, destul de des, România este clasată drept una dintre cele 

mai înapoiate ţări din Europa! O minciună crasă lansată de cosmopoliţi occidentali, de 

multe ori instigaţi de cei din interiorul ţării în frunte cu ungurii din Transilvania. 

 Or, a fi modest, sfiicios, nelăudăros, nepretenţios, cum e românul nostru din 

născare, nu înseamnă deloc a fi prost. Ştie ea ce ştie Maria Ciobanu atunci când cântă: 

„Că străinu-i tot străin,/ Apa nu se face vin!” 

* 

 E cazul să-l evocăm şi pe talentatul poet nord-bucovinean Vasile Posteucă, 

aciuat după 1947 în Canada, care ne previne categoric: „De-o fi un ceas şi noi nu-l vom 

pricepe/ Şi ne vom da moşia la străin,/ Ne mânce câinii inima prin stepe,/ Acum şi-n 

vecii-vecilor, Amin!” 

* 

 Nu avem de ce ne ascunde după deget. E vorba de un anacronism antinaţional 

şi mai evident atuncţi când, dând bir cu fugiţii, diriguitorii noştri bucureşteni se înhamă la 

guvernare cu minoritari al căror scop vădit este federalizarea României. Numesc, în 

felul acesta, minoritatea maghiară, una dintre cele mai periculoase etnii pentru 

integritatea noastră în inimă de ţară românească! 

* 

 Expun aceste durute considerente şi mă gândesc la parlamentarii noştri. Mulţi – 

câtă frunză şi iarbă, dar foarte puţini profesionişti politici printre ei! Cum, de fapt, s-ar 

cuveni. Mai mult: destui dintre ei pun pe primul plan căpătuiala cu orice preţ, pretându-

se, astfel, calapodului: după mine – vină şi potopul! 

* 

 Găsesc de cuviinţă să evidenţiez o enormitate şi mai gravă: lipsa de moralitate 

şi patriotism. E normal oare ca un preşedinte de ţară post-decembristă să susţină că 

„trecutul nu ţine de foame”?! 

 E admisibil oare ca, în zilele noastre, un cetăţean, pretins român, să afirme, în 

copertă de carte, că „radiografia neamului românesc este ca a fecalei”, „că poporul 

român n’are cheag” şi alte bazaconii delirante? 
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 Este român oare acela, cum e cazul unui debusolat bucureştean care zice că pe 

el „nu-l interesează a cui este Basarabia, ci dacă sunt respectate acolo drepturile 

Omului”?! Cum rămâne dar cu dreptul la existenţă al popoarelor şi naţiunilor? 

* 

 La 5 decembrie 2002, prin ambasada de la Paris a aberantei Republici Moldova, 

i-am trimis transnistrianului Vladimir Voronin o scrisoare. Subliniez transnistrianului, 

pentru că, fără a generaliza, pocirea limbii române din Basarabia ne-au adus-o câteva 

zeci de agramaţi de peste Nistru, în frunte cu Ivan Ciobanu şi Andrei Borşci, îndobitociţi 

în ale „linghii moldovneşti”! „Nu pretind – îi scriam comunistului Voronin – că pe 

Dâmboviţa curge lapte printre maluri de unt. Totuşi, în România nivelul de trai este de 5 

ori mai ridicat decât în Basarabia!” Şi că ieşirea din catastrofala situaţie politică şi 

economică în care se află această provincie românească „este revenirea ei la 

România”. 

 În acea scrisoare adresam un cuvânt aparte populaţiei de limbă rusă din 

Basarabia, subliniind că, după 1918, România i-a primit pe toţi ruşii şi ucrainenii fugiţi de 

bolşevism. I-a primit în mod civilizat, dându-le casă, masă, slujbe plătite fără 

discriminare, pensii etc. Şi apoi le ziceam, o limbă în plus, româna adică, înseamnă şi o 

viaţă în plus!... Ei bine, mojicul Voronin nu mi-a răspuns nici până în ziua de azi! 

* 

 Să fim, totuşi, optimişti! Măcar ca Nicolae Iorga care, la 9 septembrie 1939, 

întreba dacă „se pot distruge popoare”? Întreba şi răspundea: „Statele cât de mici, sunt 

naţiuni. Iar naţiunile sunt o formă organică a umanităţii... Ele sunt născute, iar nu 

făcute!” Or, o lume întreagă ştie că zisa Republică Moldova nu este un stat născut, ci 

făcut, ca să nu spun „fătat” de Moscova! 

 În acest context, de ce nu ne-am întreba încă şi încă o dată dacă basarabenii 

sunt o naţiune sau o frântură de neam dezbinat cu forţa aramtă sovieto-rusească? 

 Apropiindu-mă de sfârşitul expunerii mele, recunosc că mi-am axat spusele pe 

nişte considerente cât de cât mai patetice, zicându-mi că, aprinzându-mă, poate îi 

aprind şi pe alţii. Că, de când cu „globalizarea” şi „americanizarea” prea ne stingem ca 

români!... Adesea, începând chiar cu diriguitorii supremi ai Ţării! 

* 
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 Trup din trupul României rupt, Basarabia îşi plânge, în surdină, soarta ce i-a fost 

servită! În loc să-şi facă auzit strigătul de protest, aşa cum o fac alte neamuri ce se 

respectă. 

* 

 Nu putem aştepta de la nimeni îndurare şi izbăvire de umilinţele noastre! Nu 

putem crede în bunătate din partea cotropitorului! Numai cu puterile noastre putem 

scăpa de cei ce ne-au îngenunchiat şi ne mai îngenunchiază! Numai noi înşine putem 

reda liniştea mormintelor străbune! Numai apărând memoria şi demnitatea celor ce ne-

au adus pe lume putem schimba strâmbătatea pe dreptate şi libertate! 

* 

 Avem tot motivul s-o facem! Căci, este oare pe Terra noastră un ţinut mai 

mândru şi mai frumos decât cel al României? Cu codri mai falnici, cu izvoare mai 

cristaline, câmpii mai mănoase şi ape mai limpezi? Cu un trecut mai demn de numele 

de „poartă a creştinismului” şi a civilizaţiei? Nume pe care Ţara Românească îl are din 

timpului de cea mai grea încercare! 

* 

 Încercare prin care, oricât de paradoxal s-ar părea, trecem şi de la 1989 

încoace! Ani post-decembrişti în care oameni, ca să nu le zic mizerabili, ne tâlhăresc 

fără scrupule, ca în codru! Oare când ne vom conforma imperativului lui George Coşbuc 

care scria: „Prindeţi ce vă vine-n mâini/ Şi-i loviţi la mir, români/ Că-i la voi acasă!” 

 Acasă, cum se vor de 60 de ani şi basarabenii, şi nord-bucovinenii, şi herţenii! 

Acasă – la România! Şi, ca român basarabean ce sunt, vreau să cred, sunt convins 

chiar, că va veni ziua când întrunite vor fi condiţiile unirii ce va face acea putere 

alecsandrină de la 1859 şi 1918! 

* 

 Veni-va ziua şi ceasul când redeşteptarea naţională, limba, credinţa 

strămoşească, datinile şi zvâcnirile unioniste – ne vor mântui de jugul pretinsei fatalităţi 

româneşti! 

 Până atunci, însă, vorba cântecului, „Acolo-i încă toamnă rece/ Şi plouă-plouă 

tot mereu/ Sunt lacrimi care n-or să sece/ Cât va fi toamnă-n satul meu”!... 

 T r ă i a s c ă   R o m â n i a   M a r e !... 
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Scurte explicaţii privind cartea 
„La Roumanie victime de l’expansionnisme russe” 

 
 Carte antologică de Nicolae Lupan, apărută sub egida Asociaţiei Mondiale „Pro 

Basarabia şi Bucovina”, în 1988, la Editura Nistru din Bruselles. 

 Cartea – a cărei copertă a fost concepută de autor – numără 212 pagini, şi a 

apărut în 2000 de exemplare. Un tiraj solid, dacă se are în vedere că antologia apărea 

în limba franceză şi că, în general, datorită precarităţii materiale a Exilului Românesc, 

Editura Nistru recupera doar 30-40 de procente din ceea ce investea! 

 Potrivit părerii unor cititori, trebuie remarcat ca găselniţă, faptul că 15 exemplare 

ale antologiei, numerotate de la 1 la 15 şi tipărite pe hârtie velină, au fost destinate  de 

autor, în semn de omagiu, mai marilor lumii occidentale de la acea vreme: Majestatea 

sa Regele Mihai al României (simbolic); Domnul Ronald Reagan, Preşedintele Statelor 

Unite ale Americii; Majestatea sa Regele Baudouin al Belgiei; Majestatea sa Regele 

Juan Carlos al Spaniei; Domnul François Mitterrand, Preşedintele Franţei; Domnul 

Francesco Cossiga, Preşedintele Italiei; Domnul Mario Soares, Preşedintele Portugaliei; 

Domnul Jacques Chirac, Prim-Ministrul Franţei; Doamna Margaret Thatcher, Prim-

Ministrul Marii Britanii; Domnul Filipe Gonzales, Preşedintele Guvernului Spaniol; 

Domnul Brian Mulroney, Prim-Ministrul Canadei; Domnul Wilfried Martens, Prim-

Ministrul Belgiei;  Excelenţa sa Lordul Plumb, Preşedintele Parlamentului European; 

Domnul George Shultz, Secretar de Stat al Statelor Unite ale Americii; Domnul Leo 

Tindemans, Ministru de Externe al Belgiei. 

* 

 Cartea, cu titlul tradus din franceză „România – victimă a expansionismului 

rusesc”, începe cu un scurt Cuvânt înainte (avant-propos), de Nicolae Lupan, ca 

fondator şi animator al Asociaţiei Mondiale „Pro Basarabia şi Bucovina”, cu sediul la 

Paris şi circa 100.000 de membri în 25 de ţări, din care, în traducere, spicuim cele ce 

urmează: 

 „...În timp ce propaganda sovietică trâmbiţează pretinsa justeţe a Actului Final 

de la Helsinki, privind pretinsa inviolabilitate a graniţelor de după cel de-al doilea război 

mondial, n-a fost încă auzit vreodată un diplomat occidental care să clarifice amintitul 
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Act ca cel mai usturător eşec al diplomaţiei Occidentale şi ca cea mai mare şi mai 

uşoară victorie a diplomaţiei ruso-sovietice!” 

 După cuvântul introductiv, urmează capitolele Antologiei ca atare: 

La Bessarabie 

 Studiu istoric, etnografic şi economic de Antony Babel, Doctor în Sociologie şi 

Docent la Universitatea din Geneva, publicat în 1926 de Librăria Felix Alcan din Paris, 

paginile 11-42. 

La Bessarabie şi relaţiile ruso-române privind problema 

basarabeană şi dreptul internaţional 

 Studiu – în multă cunoştinţă de cauză – de Alexandre Boldur, fost Profesor la 

Universitatea din Petrograd, publicat în anul 1927 de Editura J. Gamber din Paris, 

paginile 45-82. 

La Bessarabie et 

La Bucovine 

 Studiu de Ion Nistor, membru al Academiei Române şi Profesor la Universitatea 

din Cernăuţi, publicat la Bucureşti, în anul 1937 sub egida Academiei Române, paginile 

85-128. Pagini ce redau istoria acestor două provincii româneşti de când lumea! Prima, 

ca parte componentă a Moldovei lui Ştefan cel Mare, iar a doua, ca Ţară de Sus a 

Moldovei Muşatinilor. 

* 

 Urmează o serie de articole istoriografice ale ziaristului şi scriitorului Nicolae 

Lupan, cu titluri ca: Scurtă retrospectivă diplomatică a acaparării de Rusia a Basarabiei, 

Nordului Bucovinei şi Herţei Dorohoiului; Colonizare şi asimilare; Scrisoare din 

„închisoarea popoarelor”; Mărturii istorice etc. Paginile 133-208. 

* 

 Cartea „La Roumanie – victime de l’expansionnism russe” cuprinde pe parcursul 

ei hărţi şi fotografii: România înainte şi după război; Basarabia; Ion Nistor; Cetatea Albă 

şi Soroca; Regele Ferdinand I; Palatul Metropolitan şi Teatrul Naţional din Cernăuţi; 

Bucovina; Regele Mihai; Mareşalul Ion Antonescu şi harta Europei după Acordurile de 

la Yalta. 

Editura Nistru, Bruxelles  
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