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CAMELIAN PROPINAŢIU 
 

Ultimul Marş Unionist şi Cedarea Basarabiei 2016 
 

– material în ajutorul postacilor care vor să se exprime documentat despre patriotism –  

– acumulator pentru un roman al Epocii Wash, dezvoltator rutier al nuvelei Moarte 

Intelectualilor, dac-ar mai dori careva să-l scrie  – 

 

Mancurtizarea nu doare! 

 

 

Argument 

 

[Starea de fapt după turul II.] S-a uitat foarte repede în RO, cam în 36 de ore, că era cât pe-aci 

milimetric să nu fie Dodon întâiul preşedinte al MD, ci Maia Sandu. Au lipsit câteva zeci de 

mii de voturi pe care sutele de mii de votanţi din dreapta Prutului, mai bine organizaţi şi 

motivaţi, le puteau lesne compensa. Sau era şi mai simplu, şi mai sigur, dacă RO oferea un 

viitor românilor de peste Prut, de pildă sprijinind semnificativ în ultimii ani efortul de 

integrare europeană. Pe culmile unei prosperităţi nevisate, aveam din ce să investim acolo 

câteva sute de milioane de euro, iar funcţionarii noştri dispuneau de experienţă UE, despre 

cum se pot livra fonduri pe proiecte evitând să fie subtilizate. 

Cum toată greşala se pedepseşte pe lumea asta sau pe ailaltă, după fractura geopolitică vom 

pierde însă mai mult decât aceste sute de milioane de euro, prin previzibila ocolire de către 

investitori a României încercuite, vecină cu un stat sărac şi ros de continue frământări. 

 

Vra să zică, în postromânism, fără chiloţi dar derobându-se cu senilitate de la a-şi apăra ce-i 

al ei, RO a ajuns să considere fapt divers Cedarea Basarabiei, ori de câte ori există cerere în 

postromânism şi interes global pentru murdăria noastră milenară: 

 http://adevarul.ro/news/politica/romania-pute-romani-

1_5821ae655ab6550cb85064c5/index.html 

Nu trebuie dispreţuiţi însă chiar aşa de stăruitor tinerii unionişti. Scurtul episod de orientare 

europeană al MD, pornit post-Voronin de la protestele din 6-8 aprilie 2009 la alte alegeri 

fraudate, a fost precedat de aniversarea energică a zilei de 27 martie 1918, a Unirii Basarabiei 

cu Regatul Român: https://www.youtube.com/watch?v=XXPSlsOTvsI 

Iar protestatarii veşnic tineri din acel aprilie, infiltraţi sau nu de provocatori, au arborat 

drapelului României și al Uniunii Europene pe clădirile Parlamentului și Președinției. 

Istoriceşte şi literar, aiasta e o ispravă a curentului unionist.    

 

Neamul Românesc de azi, de la Sydney la Tamisa, pe ambele emisfere, se află într-o 

situaţiune eminesciană: pare că spiritual nu se întâmplă nimic cât trec anii aceştia ai Epocii 

Mooye, cum au numit internauţii cei 22 de ani 1989-2011, şi ai Epocii Wash, epoca 

dizolvării, pe nesimţite, a identităţilor debile în vidanja globalizării. Pare că nu se va găsi 

nicio salvare din prozaic, mizerie, incultură, şi şmecherie, pare că nu există decât soluţiuni 

individuale de emigrare sau măcar de fericire de zgonhen, cum ar fi cetitul listelor de cărţi 

bune, care măcar te feresc de mancurtizare, adică de uitarea trecutului tău eroic. 

Analiza literară a singurei realităţi româneşti de comentat, cea politică de la Nistru pân’ la 

Tisa, nu se bazează pe statistici sau interceptări secrete, ca analizele-sintezele decidenţilor 

[care la noi nu prea decid], ci doar pe acumularea şi prelucrarea vădit artistică a ce se vede pe 

câte un ecran sau monitor. Prudenţa însă nu e mama înţelepciunii aici, deoarece capacitatea 
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de a dibui adevăruri prin critifiction este incomodă pentru toţi doar atunci când punem 

naratologia la produs de să intersectăm polifonic, cum a intuit Bahtin, nişte monologuri, 

structurate din selecţii de opinii de experţi, dar mai abitir din păreri adunate de pe la postaci, 

umbre şi ecranaci, sumbre, fiind şi Halloween la români, chiar din perspectiva personajului 

Grigore Căinaru din Năpădeni, care s-a căsătorit cu o bucureşteancă din Pieptănari numai ca 

să fie mai aproape de ţintirimul Bellu, de Eminescu, din balcon privind peste bulevard, 

mergând şi la teatru sau conferinţe bucureştene, însă ceea ce l-a impresionat cel mai mult 

fuse, ca eveniment de socializare la firma Doglag SRL a Dorei Glagoveanu, tocmai 

enormitatea funeraliilor lui Fane Spoitoru lângă Sergiu Nicolaescu, evocate şi de observatorul 

occidentalist Bazalau, când nu putea intra pe poartă megacoroana, inima mărită din flori roşii, 

de plângea lume multă, cum numai la cedarea Basarabiei adineauri, în iunie 1940: 

https://www.youtube.com/watch?v=fE8AyEp4qUc 

 

Unde e cazul se dau linkurile. Dacă nu, se descoperă lesne cu Google de unde provine citatul. 

 

Brrr! Odată cu începutul de negură ceaţă iarnă, RO se confruntă nu numai cu gigacaloria, ci şi 

cu o nouă geografie politică, imediat după ce Trump, care nu prea ştie la ce e bun NATO în 

Est, a luat America, supărând pe cine ţinea cu dna Clinton, sprijinită şi de binefăcătorul 

nostru Soros, bombănea în ambuteiaj personajul Bazalau spre ortacii săi îngroziţi. 

http://www.b1.ro/stiri/externe/intalnire-intre-george-soros-si-cei-mai-importanti-donatori-ai-

partidului-democrat-miliardarul-pregateste-planul-de-sabotare-a-masurilor-pe-care-donald-

trump-vrea-sa-le-implementeze-in-primele-zile-de-presedintie-168311.html 

Diagonala Orban-Erdogan se intersectează acum cu una pro-Putin dinspre Bulgaria 

generalului Rumen Radev spre MD antiunionistului Igor Dodon, ofta simultan la serviciu, la 

Doglag SRL, acel Grigore Căinaru din Năpădeni şi Căinarii Vechi, punând-o pe gânduri pe 

eleganta sa patroană, Dora Glagoveanu, dacă n-ar fi mai bine să vândă ea tot, inclusiv 

Eminescu opere complete de Perpessicius, şi să se mute cu el deja în Monaco: 

http://www.hotnews.ro/stiri-esential-21413806-harta-romania-prinsa-tot-mai-strans-clestele-

rusiei-moldova-bulgaria-ales-presedinti-pro-kremlin-care-alatura-liderilor-din-ungaria-serbia-

cehia-slovacia.htm 

 

– Dacă Obama n-a călcat în RO, Trump a cam zis că apără Estul doar dacă plătim! 

– Rar analist la noi să mai admită că n-a anticipat încă de acum o lună victoria lui Trump, a 

cărui gândire e tot atât de insondabilă precât a lui Putin! Revigorant totuşi, în presa noastră, 

că s-a mers de la pesimismul că dna Clinton câştigă prin orice mijloace: 

http://www.activenews.ro/externe/Teoria-conspiratiei-in-SUA-Soros-ar-pune-la-cale-

fraudarea-alegerilor-in-favoarea-lui-Hillary-Clinton.-Legatura-dintre-magnatul-american-si-

compania-care-asigura-masinile-de-vot-din-16-state-138022 

... până la optimismul că, oricum, are cine, ce erou civilizator să-i săpunească pe români că nu 

se spală cât occidentalii şi, pe la ţară, nu se cufuresc în casă ci în fundul grădinii: 

http://adevarul.ro/news/politica/romania-pute-romani-

1_5821ae655ab6550cb85064c5/index.html 

 

După numai două tururi de scrutin iese maică Dodon, cu o victorie la limită: 52 la 48, 

diferenţă de vreo 68 000 voturi, frustrarea fiind mai mare ca la Clinton, că RO avea  resurse... 

intelectuale şi suficienţi basarabeni să compenseze fraudele, inclusiv pe cea bricolată plagiind 

o stratagemă de la regimul Ponta, cea cu îngrădirea votului Diasporei. 
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Analiza basarabeană Fbk imediată o găsim la jurnalistul Valeriu Saharneanu: 

„Diferenţa de [sub 68 000] de voturi care îl fac pe Dodon preşedinte intră exact în marja 

fraudei calculate de regim şi are următoarele componente: 1. „Contribuţia” comisiilor 

electorale din zone (raioane, sate) controlate de regim (UTA, Taraclia, Rezina, Briceni, 

Edineţ, Râşcani, Bălţi, etc.); 2. Ajutorul „frăţesc” al Rusiei prin filiera transnistreană 

(prietenul la nevoie se cunoaşte); 3. Solidaritatea oligarhică a lui Ghimpu („scârbos e Dodon, 

dar periculoasă este Maia”), Voronin, Usatîi, Ghileţchi şi alţii legaţi între ei prin interesul 

„stabilităţii” regimului instalat la 20 ianuarie 2016 şi a consolidării lui; 4. Obstrucţionarea 

deliberată şi programată a electoratului pro-european din diaspora (avem nevoie de banii 

voştri, nu de votul vostru); 5. Monopolul oligarhic asupra mijloacelor mass-media; 6. 

Implicarea directă în campania electorală a bisericii ruse, lipită strâns de urechea 

bătrânimii/sărăcimii de la sate. Sunt şi alte componente mai mici care au contat. Concluzia 

este una: Dodon nu este un preşedinte ales, ci o făcătură obraznică a regimului oligarhic de la 

Chişinău, ajutat de oligarhia de la Kremlin.‟ 

  

Sorin Ioniţă, directorul Expert-Forum România [citat şi de Europa Liberă]: 

„Iată alinierea politică reală în Moldova: guvernul (teoretic pro-UE) şi-a instruit primarii PD 

să tragă în turul 2 pentru Igor Dodon (pro-Rusia) şi facilitează sosirea votanţilor transnistreni, 

aduşi pe listă din fabrici cu autobuzele, din stânga Nistrului, la secţiile speciale din Varniţa, 

Rezina etc. La turul 1 când am fost acolo era lume, dar nu afluxul de azi şi în nici un caz 

microbuze, transnistrenii veneau individual.” „Ca să fie clar: o parte din elita politică pretins 

pro-UE şi pro-România de la Chişinău doar mimează ostilitatea cu Tiraspolul. De fapt, au 

nevoie de această zonă care pretind că e în afara controlului lor ca să facă împreună cu băieţii 

de acolo furturi masive din bănci, sistemul energetic şi, când trebuie, iată, să pună de o 

mineriadă electorală. De fapt, mulţi politicieni din Chişinău ar fi foarte trişti dacă Transnistria 

autonomă ar dispărea, într-un fel sau altul; abureala de acum îi aranjează la perfecţie.‟ 

 

Vitalie Ciobanu: „După două zile de manifestaţii de stradă împotriva sa şi a fraudelor 

electorale, Igor Dodon a avut o intervenţie mai dură, ameninţătoare chiar. A cerut imperativ 

să înceteze protestele, pentru că ar putea mobiliza şi el, în replică, sute de mii de suporteri de-

ai săi. Dodon a reamintit tuturor că în tumultoasa-i biografie de opozant a organizat 560 de 

mitinguri, că are o mare experienţă în această materie. Şi că va da el semnalul protestelor la 

momentul cuvenit. Ieşirea oţărâtă a lui Dodon – au remarcat deja mai mulţi observatori – 

seamănă cu ameninţările proferate de colega sa de partid, Zinaida Greceanîi, ca premier, 

împotriva tinerilor manifestanţi anticomunişti din aprilie 2009. Basarabenii cu memoria 

evenimentelor postdecembriste din România au evocat şi mineriadele regimului Iliescu. 

Manifestaţii şi contramanifestaţii. Tentaţia de a aţâţa o parte a populaţiei împotriva alteia nu 

va aduce nimic bun Republicii Moldova.‟ 

 

N-avem decât să pizmuim norocul candidatului Dodon, care firesc era să piardă alegerile, rău 

sfătuit să divulge dinainte ce-are de gând să implementeze:  

http://adevarul.ro/international/europa/video-igor-dodon-politicianul-filo-rus-vrea-rupa-

teritoriul-romaniei-1_56a7ab7237115986c6ebd528/index.html 

În RO, până la urmă reproşurile ecranacilor vor merge spre George Simion şi Maia Sandu, 

eventual Băsescu, dar Occidentul va învinui sau dispreţui RO pentru ce-a ales MD. În istorie 

şi literatură, opţiunea Republicii Moldova pentru promisiunea privind Uniunea Vamală 

Eurasia s-a petrecut sub regimul Iohannis-Cioloş, când ambasadori la români erau Pettit şi 

Klemm, iar autoelitele erau cu ochii pe Trump.  

Ci autoelitele vor continua, inclusiv paralel cu Târgul de Carte Gaudeamus, să plângă de mila 

americanilor pe chat, că n-a învins candidatul sprijinit şi de unicul nostru magnat filantrop, 
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George Soros, ceilalţi mari români băgând banii nu în viaţa intelectuală, ci în merţane şi în 

sutienul sau chiloţii dansatoarelor. 

 

La sediul socialiştilor, discuţii înainte de alegeri: Dodon şi Pettit, fără Boia: 

https://www.youtube.com/watch?v=FWrkWD05hD0 

Previzibil, foarte operativi în evaluări americanii, imediat după turul 2: 

http://www.moldova.org/ambasada-sua-alegerile-au-fost-competitive-cu-respectarea-

libertatilor-fundamentale/ 

http://www.news.ro/cultura-media/lucian-boia-ambasadorul-american-la-chisinau-a-facut-o-

afirmatie-corecta-basarabia-nu-e-romania-video-1922400003002016091315559736  

Încât ne amintim că, la 29 august 2016, după celebra intervenţie americană antiunionistă de la 

Chişinău, editorialistul Petre Bogatu parafraza ironic pe Fbk mrmorabil: 

„Declaraţia unui ambasador făcută cu trei ani înainte de Unire: 

– Germania Răsăriteană trebuie să rămână un stat suveran şi independent în cadrul unor 

graniţe sigure. Alăturarea Republicii Federale a Germaniei, de exemplu, ca o cale de a intra în 

UE sau pentru orice alt motiv, nu este o alegere practică şi nu este o alegere care va face 

lucrurile mai bune aici, în Republica Democrată Germană. Ceea ce va face lucrurile mai bune 

aici în RDG este cooperarea dintre clasa politică şi oamenii din Germania Răsăriteană pentru 

ca ei toţi să contribuie la realizarea unei ţări mai bune pentru germanii răsăriteni. RDG nu 

este RFG, Germania Răsăriteană îşi are propria sa istorie şi propriile sale provocări, printre 

care este faptul că RDG este o ţară multietnică cu oameni care vorbesc limbi diferite şi 

desigur, mai este şi problema Berlinului de Vest, care nici măcar nu este sub controlul 

Guvernului central. Este important ca nemţii răsăriteni să se recunoască a fi o naţiune aparte, 

alta decât germanii apuseni. 

James Pettit, ambasadorul SUA în RDG, anul 1986.  

Trei ani mai târziu, trupele sovietice s-au retras din RDG, netezind drumul spre unificarea 

naţiunii germane (subiect utopic).‟ 

 

Am fi zâmbit a râde, bucuroşi întotdeauna de optimism la Dunăre. Personajelor de roman de 

epocă Wash lucide le-a pierit însă surâsul de pe buze, pentru că Ţara Românească, unde n-a 

călcat Obama, mai are un ambasador american, Klemm: 

http://www.dcnews.ro/ambasadorul-sua-la-bucure-ti-hans-g-klemm-alaturi-de-steagul-

secuiesc_515889.html 

Aici, în Sud-Est, unde de pe când Darius al lui Istaspe trecu Dunărea, diplomăţiile şi 

blestemăţiile se fac în simboluri, cum fu cu pasărea, şoarecele, broasca şi plugul. 

http://www.black-sea.travel/legenda-lui-idanthuras-si-umilirea-persilor/ 

[Universitarul Bazalau gândind prudent doar pentru sine.] A te fotografia cu drapelul secuiesc 

se tâlcuieşte în context extrem de dur: dacă vă mai ţineţi de unionism, nu ruşii, ci noi 

americanii vă vom face necazuri în Transilvania, fiindcă noi avem destule tensiuni cu Putin 

în Orientul Mijlociu şi nu ne mai trebuie încă un front diplomatic unde nu-i nimic de câştigat, 

ba dimpotrivă. 

Dealtfel, şi DW complică, veştejeşte unionismul, ca anacronic în globalism, când imporţi 

imigranţi ieftini: 

 http://adevarul.ro/news/societate/paradoxul-unionismului-

1_5298a711c7b855ff5653d397/index.html 

 

– Cred că se miră şi postacii transnistreni de monopolizarea părerilor de către ecranacii noştri 

universal-renascentişti: nu s-a văzut nicăieri intelectualitatea din România, măcar istoricii, că 

scriitorii pregăteau Târgul, la aceste alegeri Sandu-Dodon, decisive prin dubla incertitudine 

privind jocul supraputerilor. Iar murdăria asta nu se referă la chiloţi ci la cap: 
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http://vremurivechisinoi.blogspot.ro/2015/08/legenda-mancurtului-istorie.html 

Mancurtizarea nu doare în postromânism! 

 

Miracolul eşecului Dodon din primul tur, a se da românilor o a doua şansă, s-a produs ca în 

Timişoara la 20 decembrie 1989, ca la Bucureşti în 22 decembrie 1989. Sau cum la finala 

Iohannis-Ponta. Спасибо Богу за такую победу! 

Norodul se descurcă uneori şi fără intelectuali, acolo unde nu se practică Luminarea 

Poporului, ci doar lectura şi lauda reciprocă sau articolul la comandă.  

 

Cu ce rămâne Literatura. Cu ce rămân Artele. Dacă Franţa e simbolizată, pentru cine vrea o 

imagine, de Marianne, întocmai Basarabia va fi multă vreme Maia Sandu! 

Şi un foarte sugestiv cuvânt poate îmbogăţi lexicul literar românesc, tot aşa cum de la 

Imperiul Otoman am luat cu accepţii ironice hazna sau rahat – vorba statalist! 

Maia Sandu, Fbk: „Dodon este un capitalist de succes în lumea de afaceri politice. Iată de ce 

este atât de „statalist”, deoarece statul este sursa sa principală de venituri şi prosperitate!”. 

– Şi RO este plină de „statalişti‟, recunoscu Dora, de îmbogăţiţi pe seama statului. Se poate 

întocmi chiar Topul „stataliştilor‟  români! 

 

1. Inconsistenţa Proiectului de Ţară în postromânism fără ameninţarea cu unionismul 

 

Doleanţa Marşului de la Bucureşti din 22: Unirea – proiect de Ţară. Nimic mai firesc să 

adaugi această temă la exact o lună de când s-a anunţat că ne preocupă prezidenţial viitorul: 

http://www.agerpres.ro/politica/2016/09/20/a-fost-infiintata-comisia-prezidentiala-privind-

proiectul-de-tara-croitoru-puscas-lazea-chifu-intre-membri-18-20-03 

Comisie imediat contestată, unii cititori cultivaţi aspirând la înlocuirea academicianului Pop 

cu istoricul Humanitas Boia: 

http://www.contributors.ro/editorial/nu-ma-mai-mir-de-nimic/ 

http://www.clujulcultural.ro/update-ioan-aurel-pop-la-congresul-national-al-istoricilor-

romani-trebuie-sa-redam-istoriei-demnitatea-nu-o-putem-lasa-pe-mana-cautatorilor-de-

pokemoni/ 

http://www.click.ro/news/national/mircea-cartarescu-sare-apararea-generatiei-facebook-

sansa-lor-e-acum 

De ce e RO altfel: https://www.youtube.com/watch?v=zSlXhdL-dps 

 

„Vrem să transmitem un mesaj clar: Că nu mai avem răbdare! Premierul şi partidele politice 

văd chestiunea reunificării într-un timp de generaţii viitoare. Noi vrem ca generaţia noastră 

să facă Unirea. Este ultima şansă pentru fraţii noştri români de peste Prut.” 

 

[Tinerii unionişti au voit să fie băgaţi în seamă de clasa politică surprinsă în dârdora 

electorală, de clasa intelectuală Gaudeamus, parlamentul să se ia după ei şi să dea o 

Declaraţie pentru Unire, eventual înfiinţându-se un Minister al Reunificării dacă s-ar ajunge 

la un consens naţional privind Reîntregirea Patriei, cum a fost cel de la Snagov cu aderarea la 

UE-NATO.] 

[Ca fezabilitate diplomatică, optimism: după cum se vede în prosperitatea lor şi a prietenilor, 

politicienii noştri sunt de o dibăcie fără seamăn. Ei ar recurge la consilieri şi jurişti sau l-ar 

plagia pe László Tőkés cu maghiarismul lui, încât Declaraţia de Reunificare s-ar numi Apel la 

sprijinirea românilor din jurul României şi din Diasporă să nu-şi piardă în două-trei 

generaţii conştiinţa naţională. Ci Ministerul Reunificării ar putea fi iar Ministerul 

Propagandei Naţionale, că toate tabloidele tari ale străinilor ne iau fără frică la mişto Ţara şi 

Diaspora.] 
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[Iar de consensul naţional nici nu mai e nevoie, reieşind de la ecranaci, postaci şi mulţi 

editorialişti care au criticat traiectoria Marşului din 22 octombrie că e... unitate totală în pohta 

Unirii, doar că deocamdată RO e incapabilă de efort sau şchioapătă că aşa i se cere de către 

bunii ei mari prieteni, sau aşa au înţeles dregătorii noştri.] 

 

„Aşteptăm după alegerile parlamentare din România următoarele lucruri majore: o 

declaraţie/ofertă de Unire votată în plenul reunit al celor două camere în Parlamentul 

României, un Minister al Reunificării în noul Guvern şi un consens al tuturor partidelor 

parlamentare privind următorul obiectiv de Ţară al României - UNIREA!“ 

 

– Unirea e, precum Monarhia sau Lustraţia sau Luminarea Poporului (măcar 4% din pib, 

nesifonat, pentru EduCultură!), ceva cam ca tot un fel de... idealuri, domnule Bazalau, 

Reconstituire de trecut, pentru care s-a murit, din vina călăilor decidenţi sau executanţi,  la 

Revoluţia din 1989 cea victorioasă la Timişoara şi împuşcată la Bucureşti. Nu există istoric şi 

literar decât două mişcări civice notabile prilejuite de valorificarea Libertăţii: Manifestaţia 

din Piaţa Universităţii, protocronistă euroatlantic ca tactică sit-in 1990 şi Marşurile Acţiunii 

2012, altele se vor uita pentru că la noi, persiflându-se sistematic hronicul şi poezia şi 

fluviuromanul, memoria este în pioneze chinezeşti. 

 

– M-a surprins dezagreabil, Dora, asta .... Când în MD, la fraţii noştri, erau nevoi de 

Luminarea Poporului într-o chestiune Est-Vest poate ireversibilă, uite că chaturile elitelor din 

RO, vuiau orientate total spre Atlantic, fiinţe oneste pomenite cu Trump învingător contra 

doamnei Clinton, pe care a mizat şi Soros, forumiştii bocind numai de mila americanilor şi 

uitând de Dodon, dezinteres la Est care a agravat situaţia pe Prut şi nu se ştie cum vor fi 

mâine investiţiile străinilor în economia noastră cea română! 

– Tinerii basarabeni n-au primit asistenţă intelectuală pe măsura posibilităţilor, domnule 

Bazalau. Asta este realitatea. 

– De fapt, în RO, în postromânism, nu se practică din principiu Luminarea Poporului, 

intelectualii se citesc şi se perie sau se scuipă între ei, pe fondul ascensiunii pe furiş a 

politicienilor eurosceptici şi antisistem. Nu-i aşa, Dora? 

– S-ar zice că Basarabia a fost dispreţuită până acum, ca şi ideea naţională. 

– O explicaţie pentru ponderea totuşi neglijabilă la vot a basarabenilor din România, dincolo 

de grupurile care s-au implicat eroic, ţine de contaminarea cu postromânismul deja canonic 

cum că RO e altfel, n-avem trecut, nici viitor, domnule Bazalau. De aici şi dulceaga pace a 

unui suflet mancurtizat...  

 

– Metodologic, documentaristule, dac-ar mai trăi ceauşismul, păi ar reduce azi serios 

efectivele securităţii, le-ar potrivi la cât deţin serviciile secrete contemporane, pentru că dacă 

eşti tu curios să vezi ce gândeşte-unelteşte un scriitor, un istoric sau alt intelectual, nimic mai 

simplu: te chiorăşti la el pe blog sau pe chat şi afli pe zile şi chiar pe ore ce-are ăsta în cap, 

care e concepţia lui! se înroşi bosumflându-se Dora. 

– Decenţa, greaţa, scârba te opresc de la o asemenea indiscreţie, dar primejdiile care apasă 

România în chiloţi fotbalistici privind calificarea la CM din Rusia, după 0-3 cu Polonia, te 

silesc să tragi cu ochiul şi cu urechea, domnule Bazalau. Fiindcă de Cedarea Basarabiei 2016 

mi-i mai jale decât de România-Albania 0-1 la Paris sau decât de cum ne articulară tocmai 

acum polonezii chiar pe Arena Naţională! 

 

– Tot metodologic, de notat, în contextul că Dodon promite interzicerea unionismului, 

declararea limbii române limbă moldovenească, scoaterea istoriei românilor din şcoală, 

federalizare, uniune vamală, realitatea deja că postacii unor terţe puteri de pe forumurile 
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româno-basarabene, adesea documentaţi şi eficienţi, trebuie luaţi drept voci ale opiniei 

publice din România, câtă vreme nu-i deranjează nimeni! 

– He-he! Două iluzii de şters din crieri, Grig. Prima, că postacii tăi îi vor combate ei pe 

răuvoitori. Nu, postacul tău vrea să te combată pe tine!... A doua, că cetăţeanul îşi caută 

informaţia de calitate. Nu, cetăţeanul consumă ce i se dă; sau se culcă flămând. 

 

– La cei pe care-i admiri, mi-e trist că nu există decât mila electorală de americani! Basarabia, 

cuvânt cu patru a, pur şi simplu nu există! [Epoca Mooye de durată cât a productivei în toate 

România Regală Mare, deveni din 2011 Epocă Wash, a dizolvării în vidanja globalizării. 

Postromânismul cum că RO e altfel, fără trecut deci nici viitor, vra să zică s-a stabilizat ca 

mancurtizare. Iar mancurtizarea în postromânism nu doare!] 

Ai pleca la polemici cu ei, măcar i-ai inventaria cu semnificative capturi de ecran, sute, mii 

de mari indiferenţi, dar conştiinţa intelectuală anti-hater îţi spune că, la starea bibliotecilor 

noastre pustii şi pustiite,  adesea n-ai ce suplinitor numi în aceleaşi domenii de competenţă. 

– Şi mai e ceva, Grig! Acolo unde pubintelectualul, intelectualul cu public, lămuritorul care 

contează în deşert, e şi finanţat, atât evoluţiile Trump, cât şi evoluţiile Dodon sunt binevenite, 

pentru că se pot întocmi de către băieţii deştepţi proiecte mai ample, care să justifice 

solicitarea unor fonduri mai consistente de la suporterii noştri euroatlantici generoşi. 

– Oricum ai mirosi, ceva pute aici. Pentru români, va fi nevoie mereu de o cantitate mai mare 

de chiloţi la femei, de hârtie igienică şi de săpun, de facilităţi să nu se mai cufurească afară 

din casa lor:  

 http://adevarul.ro/news/politica/romania-pute-romani-

1_5821ae655ab6550cb85064c5/index.html 

 

Vra să zică, în Adevărul, bloggerul Mircea Toma, de ziua MS Regelui Mihai, pe 8 noiembrie, 

a Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavril, contextual îi trosneşte din senin pe alegătorii de peste 

Prut unionişti cu titlul România pute de români. Apoi zice că nu în Moldova moldovencelor 

împuţite, ci chiar la Cluj, a văzut „două femei în etate, ţărănci 100% - cu părul temeinic 

acoperit de hijabul creştin, cu cămeşoaie, cu brâu, pieptar, poale lungi, toate în culori închise 

– aflate probabil în drum spre tarabele lor de la piaţă. Una dintre ele s-a oprit, însă, şi, stând 

cu picioarele puţin depărtate deasupra unui canal, a slobozit un jet“.  Ceea ce se coroborează 

cu ce-a constatat taică-su, medic generos în Sălaj, că ţărăncile la ciclu, de asemenea, nu 

cunoşteau chiloţii. De aici şi întrebarea retorică: „ar putea fi absenţa chiloţilor reper de 

identitate naţională? Om fi noi, oare, români mai neaoşi dacă refuzăm să purtăm chiloţi?“ 

Plus frământarea: „Sunt etnic român şi, da, mă preocupă felul în care îmi pot defini 

identitatea. Deci vă daţi seama că mă simt ca un trădător de neam în fiecare secundă în care 

am chiloţi pe mine!” 

– Nimicuri şi nu prea. Mai e o mică problemă: românii put! „Put, da: România este lider 

absolut – spun, an de an, cercetările Eurostat - la toalete amplasate în fundul curţii, iar 

consumul de săpun este cel mai mic din ţările membre ale Uniunii Europene.“  

– Asta şi fiindcă, spre deosebire de ţărănci, intelectualele tale nu fierb pe pirostrii săpun de 

casă! mormăi Dora, care numai ţărancă nu era, ci patroană. Şi să nu mai vorbim de sărăcia 

comparată faţă de occidentali şi faţă de corporatiştii noştri. 

Necazul fiind că „soră bună cu putoarea, intoleranţa este la rându-i valoare strămoşească. De 

dragul ei, românii au înălţat ura la rang de poem naţional. Cine-au îndrăgit strainii,/ Mânca-i-

ar inima câinii, nu-i aşa, Mihăiţă tată? Hai iute să punem capacul pe insuliţă că riscăm să ne 

bage la duş nemţii lui Iohannis, francezii lu’ Clotilde, belgienii lui Cioloş şi oengiştii lui 

Soros.“ 
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– Vra să zică progresăm şi în postromânism, domnule Bazalau. Acum vreo 20 de ani, 

demitizarea lui Eminescu în Dilema a generat un caz şi o carte întreagă de reacţii: 

http://www.romlit.ro/contestarea_lui_eminescu_n_stil_hip-hop 

Astăzi, a te trage cu Poetul Naţional de brăcinari, terfelirea ardelencelor şi a lui Moromete în 

Adevărul, de pe poziţii de erou civilizator finanţat, trezeşte doar obiecţia aprobatoare: şi ce, 

dragă, nu-i aşa? Mai ţine limba ceea după dinţi, că nici tu nu eşti curată! 

– Şi în concluzie, Grig? 

– Râde duşmanii că RO s-a cam derobat, uitând şi că n-are chiloţi, de la sprijinirea drumului 

MD spre UE, pretextând că nu politica intelectualilor şi politicienilor ei a fost tâmpită, ci că 

aşa au ales basarabenii, au avut rude purtate pe la Sibir şi îi fascinează şi azi calea spre Asia! 

 

– O pastişă după Sabin Gherman, explică nervos Grigore Căinaru patroanei sale de la Doglag 

SRL; un fel de contraofensivă, să-i zicem soroşistă, Dora, un exces care lucrează în ajutorul 

intrării în parlament a curentelor naţionaliste: 

http://asapteadimensiune.ro/texte-%E2%80%98celebre%E2%80%99.html 

– Ca să ai ulterior ce combate în rol de erou civilizator tupeist, vra să zică bine finanţat! 

– Pentru a ajuta clasa politică din România să genereze... un Trump propriu în următorii ani, 

o figură anti-sistem, cu discurs naţionalist/xenofob, cea mai bună cale e a-i săpuni pamfletar 

pe români de pe aşa poziţii elitiste de erou civilizator. 

– Soroşist! – a început să înveţe, de la politicieni şi de la Ponta, poporul, un prost cuvânt nou, 

despre care nimeni nu ştie deocamdată ce înseamnă. 

– Vorbeşti în vânt. Pubintelectualii (megaintelectuali sau seismectuali), ca Bazalau, nu sunt 

niciodată îngrijoraţi când unele ong-uri suflă prea ofensiv în ciorba electorală, riscând să 

mute voturile de la PNL, PMP şi USR spre grupările naţionaliste. 

– Famelica noastră presă e până la ţâţe scufundată în piscina tabloidă, dulce Dora, plină de 

ştiri material de labă că vreunei curve mediatice i-au alunecat sau i-au intrat chiloţii mai mult 

decât îşi propusese consilierul ei de imagine. Mulţi unionişti se întrebă acum dacă foarte 

răspânditul banc înveselitor despre chiloţii nespălaţi ai moldovencei îngălate nu a fost adaptat 

şi lansat cândva de prin părţile Caţavencilor, deoarece articolul România pute de români nu 

face decât băgarea temei prin scoatere la ardelence, da’ ţărănci, nu la intelectuale ca tine! 

 

Dacă separatistul Sabin Gherman, apărându-se pe sine după autoîncadrarea la separatism, 

apără acum „soroşismul” la România liberă: 

http://www.romanialibera.ro/opinii/comentarii/%E2%80%9Eromania-

romanilor%E2%80%9C-versus-%E2%80%9Esorosisti%E2%80%9C-%E2%80%93-ne-

intoarcem-la-nazismul-interbelic----opinie--431088 

după ce s-a săturat până-n gât de Mitici, nu-i pricină, că şi cocalarii Capitalei au boală pe alţi 

români, pe moldoveni. Şi cocalariţele, mai ales, pesemne pentru că mai toate moldovencele 

sunt văzute, de ofiţerii superiori mai pofticioşi, drept cosânzene nu de basm, ci cam accesibile 

din punct de vedere optimist cazon, dacă eşti ofensiv ca un securist descris de Herta Müller. 

Am râs de mai multe ori, de m-am tăvălit pe jos să nu mă cac pe mine, la următorul banc 

bucureştean, foarte răspândit pe net: 

„Într-un magazin de lenjerie intimă, intră o olteancă, o ardeleancă şi o moldoveancă. 

Olteanca cumpără 7 perechi de chiloţi şi se duce să-i plătească. 

Vânzătoarea, mirată: Da ce faceţi dumneavoastră cu 7 perechi de chiloţi odată? 

Olteanca: Păi, câte o pereche în fiecare zi a săptămânii! 

Vânzătoarea: - Aaa! Înţeleg! 

Vine şi ardeleanca, cu 5 perechi. 

Vânzătoarea: - Dumneavoastră nu folosiţi tot 7 perechi pe săptămână? 

Ardeleanca: - Păi, bărbatul meu mă vrea, sâmbăta şi duminica, fără... 
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Vânzătoarea: - Aaa! 

Vine şi moldoveanca, cu 12 perechi. 

Vânzătoarea, nedumerită: - Bine, bine! Înţeleg pe celelalte, dar dumneavoastră aţi luat 

cât ele două la un loc!!! 

Moldoveanca: - Apoi, anul are 12 luni!‟ 

http://www.hazdenecaz.ro/bancuri/moldoveni-cele-mai-noi-bancuri-8.html 

 

Chit că acelaşi banc l-am auzit iniţial cu hazaica, femeia de casă rusoaică, în locul 

moldovencii cosânzene, mă dixtra că nu prea se ezistă studentă de piste Prut, unde se mai dau 

ghiocei iubitei, iar şcoala rusă şi sovietică a romantismului liric poetic sensibil de la 

Lermontov la Briusov n-a mierlit-o încă ca a pornografului dilematic Eminescu, să nu fi fost 

umilită cu acest banc la ceaiuri sau revelion, să se retragă şocată de dispreţul postoptzecist 

pentru Ce e amorul, pentru iubire, pentru femeie, pentru istoria naţională şi lirism, manifestat 

de tineretul nostru studios, care dacă se năştea la Amsterdam ar fi avut altă situaţie, alte 

perspective de trai mai cu adevărat decent, inclusiv în chiloţi fiţoşi. 

M-am râs încă şi mai tare de cosânzene urmărind acum şi tot disecând acest memorabil clip 

de Pulitzer, Facebook încă accesibil, scheci cu două personaje, produs simbolic epitomizat cu 

însăşi Basarabia la cort, luată la... mişto verbal de însuşi măciucarul Municipiu Bucureşti, clip 

viril încă neviral, dar merită, măcar pentru cât de politicoasă poate fi o „basarabeancă tristă” 

cu cameramanul local, care o interoghează anchetează securist milităreşte, ca pe o golancă în 

greva foamei pentru Punctul 8 în corturi Inter din 1990, ca pe o amărâtă dupe centură, 

sardonic ca la grăniceri pe o frontieristă în 1988, cum în filmul Hertei Müller Vulpe Vânător, 

de ce, fă, la corturi, când puteai găsi uşor un pătuţ mult mai igienizat, fie şi la vreun prinţ 

bucureştean cu idei ca ale tale: 

https://www.facebook.com/mihai.tociu/videos/vb.100000044655151/1335763769768432/?ty

pe=2&video_source=user_video_tab 

Remarcabil dureros că basarabeanca are altă educaţie, demodată, aproape ţaristă, n-a aderat 

la pertuul de văcar texan impus limbii moldoveneşti bucureştene de îndată ce s-au... deşchis 

graniţele societăţii după Revoluţie.   

 

– Pentru tinerii unionişti basarabeni, această agresiune simbolică în sanctuar, la corturi, de la 

mascul local la femelă pasageră, umple paharul umilinţei, dealtfel dinainte acceptate, căci 

dispreţul arătat din totdeauna de bucureşteni şi de autoelite unioniştilor, ca faţă de nişte 

pelerini milogi, era antecalculat drept extrem de previzibil iar. 

– Vra să zică, doctrina Bichir-Oreste, emisă la Rareş Bogdan duminică seara, cu Simion afară 

cu mobilul, despre România unionistă de la sine, e contrazisă de răceala de neuitat a 

Capitalei, trotuarelor, balcoanelor, ATM-urilor şi cercurilor intelectuale. 

– Să recunoaştem că amplul, din nenumărate episoade, material video „Provocatorii mănâncă 

banane‟ e preluat şi interpretat anti-Simion de numeroşi bloggeri, ecranaci sau postaci. Unii  

trimit la Digi24, care foloseşte şi unele extracte tot de aici.  

http://www.digi24.ro/stiri/actualitate/imagini-exclusive-instigati-sa-deturneze-marsul-unirii-

594319 

 

– Marile ecouri, Grig, le găseşti uşor punând titlul în fereastra motorului de căutare Facebook 

(1000 people talking about this!), zise Bazalau. La primul episod, telestarul Andrei Gheorghe 

are comentariul „Creca daca făceam asea dalidumbe în Chisinau imi dădeau mentii (garda) la 

pizdiuley (bătaie) binidităt. Şi aveau dreptate. respeca'ti promisiunile! Astia's isterici antighey 

talibanizati în unionişti, my ass( pe dracu)...‟ 

La acelaşi, monarhistul Marius Ghilezan citează... instituţii specializate: „Cui foloseşte 

diversiunea pusă la cale de liderii mişcării unioniste? Există două variante în cazul lui George 
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Simion, spun anumite surse din instituţiile specializate. Fie junele unionist face jocul 

Moscovei, fie al unui serviciu secret românesc. Tertium non datur.‟  

Alte voci: „Operaţiunea corturile i-a impresionat până şi pe diversionişti. Să fie material 

didactic, zic!‟ „fratii nostri de pisti prut cum fac ei jocurile lu pontaghitapesede‟  „Momentul 

diversiunii inregistrat de un cameraman!‟ „Si uite cum o idee în esenta generoasa şi unanim 

acceptata (de Unire vorbesc Gogule) e dusa în derizoriu de un Cârnat, Simion şi mai cum l-o 

chema. Mai bine l-ar chema mă-sa acasa‟ „Kremlinul pana când şi pierde o face în limitele 

impuse tot de el ))))‟ „"Unionisti" în Piata Universitatii. Ca şi cum ai protesta impotriva lui 

Base în portul Constanta. Orice legatura a "unionistilor" cu marinarul e absolut intamplatoare 

şi neintentionata!‟  „Dovada că  persoanele interesate de uniunea românilor au doar proprile 

interese şi idealuri la mijloc.‟ „Am observat că protestatarii au corturi la fel. De ce? Cine le-a 

cumpărat pe toate din acelaşi loc?‟ „Nişte cretini!‟ 

– Sunt şi obiecţii anti-jandarmi: „Când o să se priceapă oare că legea 60/1991 e problema?!!! 

atât şi nimic mai mult. Fiindcă legea aia dă jandarmilor dreptul să îţi închidă gura cu 

pumnul/bastonul/amenda/arestarea la orice oră oriunde. Acum ei au acest drept tocmai pentru 

a-ţi lua ţie dreptul la libertatea de exprimare. Simplu ca bunăziua.‟ 

 

Însă cel mai interesant e că predomină îndemnul deschis la delaţiune: „Dacă recunoaşteţi pe 

cineva, vă rog să scrieţi la comentarii numele lor şi de unde sunt.‟ 

– Dar pe mine, domnule Bazalau, m-a indignat un sheruitor cult, ştiutor de Zinoviev şi 

Aitmatov, care întoarce pisica în tigaie şi îi vede tocmai pe unionişti ca pe nişte mancurtizaţi 

uşor manipulabili, asta da performanţă: „Multă lume s-a bucurat în '92 că Uniunea Sovietică 

s-a destrămat, fără să se întrebe dacă totuşi scopul principal al creării sale nu s-a  îndeplinit: 

apariţia Homo Sovieticus, denumit mai pe şleau Mancurt, adică omul spălat pe creier, fără 

atitudine, personalitate sau dorinţă de a gândi, de a reacţiona din proprie iniţiativă, ci doar de 

a merge cu turma fără să-şi pună întrebări, şi care să creadă ceea ce vede la televizor sau 

citeşte în ziare, şi nu ceea ce vede cu proprii ochi. Efectele perverse ale acestei foste entităţi 

politice încă le trăim în zilele noastre, cu rezultate distructive asupra societăţii, iar acest clip o 

dovedeşte pe de-a-ntregul! Enjoy!‟ 

 

– Istorice şi pozele cu George Simion tăvălit de jandarmi în Calea... Victoriei. Sau clipul De 

ce aşa?: https://www.youtube.com/watch?v=mi-23fSnRwg 

– Nu de politicieni ducem lipsă, Grig, ci de intelectuali. Pentru bestsellari, calculul e că 

Basarabia nu e o piaţă de carte notabilă. Pentru carierişti, prudenţa vine de la poziţiile 

antiunioniste ale ambasadorilor de pe-aici sau ale puterilor dinspre părţile depărtate, care dacă 

eşti pe listele negre încondeiat chiar de ai tăi ca unionist, pierzi la punctaj când vine vorba de 

finanţări sau invitaţie şi nu se merită pentru cine să ai asemenea pagube! 

Sunt mai zgomotoase alegerile americane, ceea ce este ca un fel de inexistenţă când de la ale 

noastre nu aşteptăm nimic, nefiind decât un singur om politic interesat, dacă intră sau nu în 

parlament, unionistul Băsescu. 

– După cum pubintelectualii consideră că Basarabia nu e o piaţă de carte notabilă, nici 

finanţatorii politicienilor nu văd mare lucru de prăduit dincolo de Prut, unde se consideră că 

deja au luat alţii tot. Iată de ce dispreţul pentru unionism este maxim tocmai când această 

opţiune pentru integrare europeană prin România e în creştere uimitoare.  

– Potenţialul viitor preşedinte George Simion ar fi surâs fermecător dacă intelectualii aşa-zişi 

băsişti ar fi cerut şi ei cetăţenia MD, fiind chiar de efect dacă vreunul, scriitor de geniu, lua 

Nobelul pentru două ţări cu acelaşi proiect de Ţară. 

– Mda, tot pentru Băsescu lucrează şi Gaudeamus cu unele lansări antinaţionaliste: 

Ramona Ursu – „Dosarele Securităţii. Marian Munteanu şi Miron Cozma vs Piaţa 

Universităţii”, Ed Integral. 
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William Totok, Elena-Irina Macovei – „Între mit şi bagatelizare. Despre reconsiderarea 

critică a trecutului, Ion Gavrilă Ogoranu şi rezistenţa anticomunistă din România”, Polirom 

Tatiana Niculescu Bran - „Mistica rugăciunii şi a revolverului. Viaţa lui Corneliu Zelea 

Codreanu”, Humanitas 

 

– George Simion simboliza ceva, unionismul: https://www.youtube.com/watch?v=mi-

23fSnRwg 

„Facem un apel către toţi românii: să vină alături de fraţii basarabeni şi de toţi cei se află 

acum pe baricada Unirii, să fim perseverenţi în demersurile noastre. Unirea trebuie să fie 

următorul proiect de Ţară al României şi în acest sens avem propuneri concrete pentru cei 

care vor accede în noul Parlament de la Bucureşti”, a spus George Simion, preşedintele 

Platformei Unioniste Acţiunea 2012, într-un comunicat de presă emis după ce a acordat un 

interviu video pentru romanialibera.ro 

 

– Vra să zică, nu prea sunt vremuri să plăteşti experţi să întocmească un proiect de Ţară! 

– Gustul rafinat de criză spirituală a moralului... Seara, Dora, când poporul-ca-creatură-a-

demagogiei e priponit în semiîntunericul tv, tăcerea vine de la faptul că numai lătrătorii se-

aud necontenit, la ecranaci, intuind că ei nu prea au ce justificare să dea prin presa lor 

serbărilor fastuoase ale Centenarului din 2018, cu groaza că în 2020, dimpotrivă, jelirea 

Trianonului le va surclasa cu obişnuitul 7-1 sau măcar luăm un 0-3 cum ne-au tras-o 

polonezii chiar pe Arena Naţională. Repet: dezinteresul elitelor pentru Basarabia a jucat, vra 

să zică, ca o contestare a României Regale Mari, ceea ce a slăbit şi Ardealul în 

postromânism...   

Cu proiect de Ţară liric, generaţia Eminescu la Putna au poruncit că întâi unitatea culturală, 

cea politică va veni de la sine. Or, autoelitele intelectuale şi politice se complac în comodul 

postromânism cum că n-avem trecut, deci nici viitoriu, nici nu e nevoie de patriotism în şcoli 

sau de renunţarea la cota unică de impozitare după ce bogaţii au ratat achiziţionarea 

Cuminţeniei, TVR Cultural şi ICR măcar cum au fost, iniţiere TVR Didactic în slujba 

românilor din jurul României şi a Diasporii să nu se deromânizeze în 2-3 generaţii, Arte TV 

şi RAI 5 preluate în RO, Muzeu de Istorie funcţional, noul Muzeu al Literaturii şi, poate, 

mansardele memoriale bucureştene Eminescu, Iorga şi Eliade, pinacoteci în fieştecare sector, 

plus biblioteci de cartier bine dotate, măcar pentru pensionari... 

 

– E timpul faptelor, nu al sondajelor, Grig! Din punct de vedere est-vest german, ne certăm 

pe sume derizorii. Basarabenii s-au cam descurcat singuri până acum, politicienii de la 

Bucureşti nevoind să se complice dincolo de demagogie-populism, iar pubintelectualii 

derobându-se de la Luminarea Poporului, lovind însă cu forţă şi inteligenţă exact în 

simbolurile Eminescu şi Ştefan cel Mare! România-i coaptă doar pentru o politică pro-

basarabeană tăcută, să acorde un împrumut nerambursabil Republicii Moldova „pentru 

integrare rapidă în UE“, nu anunţând „proiecte de Ţară“, care nu e bine să ştie duşmanii ce 

anume nu vei face. Pe culmile unei prosperităţi nesperate, ne putem permite uşor 2-3 miliarde 

euro, la o datorie externă de peste 85 pe termen lung, conform presei, sau măcar direcţionarea 

unei taxe de solidaritate cum refegiştii pentru redegişti! Asta înseamnă a sprijini. 

– Ce 2-3 miliarde, Dora? Şi 200 milioane euro dacă apucam să băgăm în ultimul an, electoral 

era suficientă ofertă de viitor, să culegem roadele lipsei de griji la Prut! Dar n-a fost să fie. 

Mai rău încă, am trecut ca prin urechile acului, graţie tenacităţii lui Dodon, printr-un test 

devastator. Postromânismul, mentalitatea lugubră creată artificial cum că RO n-are trecut, 

deci nici viitor, putea genera în 2018 hilara situaţie în care cetăţenii Republicii Moldova să 

devină 66% unionişti, chiar dacă autoelitele se comportă momentan contra, iar cetăţenii RO 

să respingă cu nervozitate 51% re-Unirea, sensibili la argumentele economico-geopolitice 
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alarmiste ale ecranacilor şi postacilor, poate şi ale unor superbloggeri, că egalizarea salariilor 

bugetarilor şi a pensiilor ne va aduce la sapă de lemn de la Ikea sau Dedeman, necăjind 

totodată şi vecinii, şi supraputerile! 

 

– Cum a fost în Epoca Mooye? Deznaţionalizaţi-i voi pe-ai noştri, că şi noi îi deznaţionalizăm 

pe-ai voştri, dacă... putem. 

Acest „dacă putem“ este esenţial. Infrastructura Intelectuală nu ne permite a induce, a impune 

ceva cuiva. Pierdem sigur fără Muzee, fără biblioteci digitale, fără televiziune didactică... 

– Chiar fără de Muzeu Naţional de Istorie activ, nici TVR Cultural, de încurajat istoricii şi 

bestsellarii noştri să  opună ceva la Corvinus Library - Hungarian History, care are deja o 

superioritate paralizantă în materiale gata traduse în English USA, tot cam ca la 1918-1940: 

http://www.hungarianhistory.com/lib/rum.htm 

 

– Aş! Sifonarea fondurilor. Nu resurse tv sau online, nu biblioteci, ci trimiterea de şmecheraşi 

să se desfete la faţa locului... Nimic pentru Infrastructura Intelectuală! Asta e linia. 

– Proiectul de Ţară cu ţ mare e opera poeţilor şi artiştilor, ca mine, Dora! Abia pe urmă vin 

politicienii să zică ce i-au învăţat consilierii şi serviciile, domnule Bazalau, despre starea de 

postromânism, ca presupunere că românii n-au trecut, deci nici viitor, idee pentru care ţi se 

pare c-au fost formaţi numeroşi răspândaci de la colţul de cotitură din 1997 încoace, aşa că 

rezultă un tern text alb de integrare Wash euroatlantică. 

– În acest sens, proiectul de Ţară e un nonsens! 

– Proiectul de Ţară, Grig, surâse serafic Dora radiind transfigurată, se întinde nu de la Nistru 

pân' la Tisa, ci de la Sydney la Tamisa, pe ambele emisfere, şi cere aici-şa doar a sprijini ca 

mai mari pe vecinii noştri cu probleme, pe fraţii noştri sârbi şi pe fraţii est-moldoveni, să intre 

mai degrabă în UE. România e cea mai mare putere din Sud-Est şi partenerii noştri 

euroatlantici firesc ar fi să poată dormi liniştiţi, fiindcă noi vom veghea aici, neadormită 

sentinelă a civilizaţiunii apusene, şi îi vom ajuta să nu derapeze pe fraţii noştri mai mici din 

Ungaria, Serbia, Bulgaria sau Republica Moldova. Doar asumându-ne ca politicieni maturi 

această răspundere regională, Grig, vom fi luaţi în serios şi primiţi cu simpatie, până şi în 

Schengen şi în zona Euro!  

 

– Triumful lui Dodon îmi resuscită gândul amar că dacă RO e altfel, prost condusă, explicaţia 

ţine doar de păcatele clasei politice şi intelectuale de azi, iară nu de trecutul istoric în calea 

năvălirilor barbare sau sub imperii deznaţionalizante; generaţia istoricului uitat sau cenzurat 

Nicolae Iorga au făcut România Mare Regală cu ACELAŞI Neam Românesc! România 

intelectualilor în 1990 scotea în stradă, contra preşedintelui de onoare al PSD, 100 mii de 

manifestanţi. Explicaţia că i-a pierdut doar din cauza A3 ignoră postromânismul, anume 

doctrina implicită cum că RO e altfel, fără trecut deci nici viitor, percepţia masilor fiind că se 

persiflează stăruitor valorile naţionale, cum a fost cu demersul antieminescian Dilema 265 

din 5 martie 1998, după care înstrăinare a patrioţilor, oportunistul Iliescu, fiu de patriot el 

însuşi patriot, rămas fără adversari, a jucat în anul oligopedagogic de proteste sindicale 

didactice 2000, finala cu Vadim, triumfând lejer. 

 

– Cu Trump, avem un fel de confirmare că istoria o fac personalităţile!  

– Dar Trump, ca spectacol, seamănă mai degrabă cu Păunescu, bardul care de Crăciun 1989 a 

trebuit să se refugieze chiar la gardul Ambasadei americane, supliciu salivar necunoscut de 

vreunul dintre, ARLUS chipeşi, ideologii stalinismului dejist: 

http://www.dailymotion.com/video/xbndsz_adrian-paunescu-scuipat-la-revoluti_shortfilms  

Ulterior, spre deosebire de Vadim, care n-a prea trecut Prutul, poetul unionist oltean 

basarabean a ştiut să profite de bizareria că, după Revoluţie, mulţi pubintelectuali, în căutarea 
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Stăpânului celui Nou, au păcătuit mai grav decât sub pupincurismul ceauşist: de exemplu, 

prin demolarea mitului eminescian, cu tot cu al lui Ştefan Vodă, şi prin dezinteresul faţă de 

recuperarea Basarabiei. El nu i-a dispreţuit pe Vieru, Lari, Dabija şi Matcovschi, pe 

universitarul motiv cum că nu scriu poezie filologică... 

– Trebuie întrebaţi basarabenii vârstnici, cât mai sunt, ce însemna în stânga Prutului, înainte 

de glasnost, să auzi cu urechea pe radio ce se cânta patriotic la Cenaclul Flacăra! 

 

– Păcat de statul în bătătură din anii iliescieni 1989-2004! La 2005, unionişti erau 3%. Aveam 

100 burse, abia Băsescu le ridică numărul la 5000, deci numărăm de prin 2010 cam 20000 de 

tineri basarabeni la studii. [ceremonia Băsescu cetăţenie] 

Victor Druţă: „Legea despre redobândirea cetăţeniei române, în vigoare încă din 1991, până 

la Băsescu a funcţionat slab. Puteai aştepta rezolvarea dosarului 4, 5 sau chiar 6 ani!...la 

alegerile prezidenţiale din 2009 candidatul Traian Băsescu a obţinut 94,8% din voturile 

cetăţenilor români care şi-au exprimat opţiunea în Republica Moldova.“ 

Paradoxal, marinar umblat, sociabil, Traian Băsescu e singurul politician român capabil să 

negocieze cu Igor Dodon, în frumoasa cramă basarabeană de la Sadova a acestuia: 

https://www.youtube.com/watch?v=5b0klk4qU2c 

 

– Anul 2016 a început foarte unionist la Chişinău, deci proiectul de Ţară se naşte din 

ameninţarea cu unionismul: 

http://www.basarabia.md/congresul-sfatului-tarii-2-si-mars-unionist-de-amploare-la-chisinau-

a-fost-cel-mai-frumos-27-martie-de-la-1918-incoace/ 

Înainte de-a se lupta cu Maia Sandu, Dodon s-a luptat cu Simion. O idee inspirată de 

revizionismul Trianonului: 27 martie 1918, zice Dodon, ziua unirii cu România Reginei 

Maria, trebuie declarată zi de doliu: https://www.youtube.com/watch?v=fECy0TGWAGI 

 

2. Consensul politic bucureştean privind Evitarea sit-in-ului unionist 

 

„Basarabia e Revoluţia generaţiei noastre!“ „Republica Moldova este un stat eşuat, nu va 

intra niciodată în Uniunea Europeană. Politicienii români să nu mai fie complicii lui Hitler 

şi Stalin.‟ „Tot ceea ce dorim este să începem să dialogăm. De cinci ani organizăm marşul 

pentru Basarabia şi vin din ce în ce mai mulţi oameni şi clasa politică se preface că nu ne 

observă.” „Oricum nu ne înspăimântă pe noi Jandarmeria şi felul în care ne-au bruscat şi 

amendat. Noi ne-am bătut cu comuniştii lui Voronin în Republica Moldova şi nu ne sperie pe 

noi aşa ceva.”  

 

În ajutorul cetăţenilor vulnerabili la demonizări de incomozi. Iată-l pe George Simion văzut 

de foarte aproape – imediat după reţinere, sfârtecarea pantalonilor, interogare şi amendare – 

întors între ai săi ca organizator, combatant şi comunicator: 

https://www.youtube.com/watch?v=pyET5Cxx4bE 

Parcă nici n-ar fi trecut prin trauma De ce aşa? 

https://www.youtube.com/watch?v=mi-23fSnRwg 

 

Cum, la 30 de ani, e un potenţial viitor preşedinte al României, ar trebui deja să fie protejat, 

să nu-şi piardă timpul cu dezvinovăţiri şi precizări. E misiunea pubintelectualilor, a 

intelectualilor publici care contează, să demaşte şopârlele profesioniştilor, îndeosebi ale 

ecranacilor, mai ales când par a folosi toţi cam acelaşi şablon de obiecţii! 

Postacii nu sunt aşa primejdioşi. Tocmai pentru că spun adesea mai mult decât vor. 
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E o datorie de conştiinţă a studia de ce a reieşit din ecoul incidentului cu jandarmii că 

România este popular antiunionistă, ba chiar cu dispreţ pentru Moldova, suspiciunea 

mergând până la ipoteza existenţei unui consens transpartinic de îngrădire, de prescurtare a 

ultimului Marş Unionist. 

Povestea ţarcului a fost impusă de primăria-subprefectura PSD şi de o argumentaţie bizară 

privind prejudicierea RATB-ului la traversarea spre Calea Victoriei, care Cale n-are aviz ISU, 

deci, de data asta, nu mai poate fi străbătută de tinerii oaspeţi de la Chişinău! 

„După cum am înţeles din 2012 în Piaţa Universităţii nu ai nevoie de autorizaţie ca să faci 

protest şi niciun protest din cele care au avut loc la Universitate nu a fost autorizat. 

Protestele din ultimul an nu au avut nicio autorizaţie.”  

„Da, am depus cerere pentru traseul Hanul lui Manuc – Piaţa Victoriei – Piaţa Universităţii şi 

s-au împotrivit foarte mult... Că pe Calea Victoriei nu e autorizaţie ISU. Că producem pagube 

pentru RATB. Pe Calea Victoriei nici nu circulă RATB.‟ 

– Mă tem că ce li s-a înscenat unioniştilor la Bucureşti a fost iar o lucrătură de tip Mineriadă, 

un exerciţiu de 13-15 iunie 1990. 

– Faţă de diferite demonstraţii spontane, păcat că tinerii de peste Prut au beneficiat de un 

tratament special. Pare clar că cererea iniţială pentru autorizaţia Marşului menţiona 

întoarcerea de la Piaţa Victoriei la Piaţa Universităţii. Evident, administraţia PSD (primărie, 

subprefectură) a zis doar până la guvern, sperând a exploata marşul ca protest contra 

tehnocraţilor. 

 

Planul liderului unionist pare să fi fost întâi marş şi apoi sit-in în Piaţa Universităţii, până 

când şefii partidelor promit că vor prelua ideea re-Unirii în Proiectul de Ţară. 

Ce e sit-in-ul: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Sit-in 

 

Duminică dimineaţa acesta a stabilit un program de consultări cu liderii partidelor politice. La 

ora 12.00 s-a întâlnit cu Traian Băsescu la sediul PMP. La ora 13,00 s-a programat o întâlnire 

cu liderii ALDE, la ora 14:00 o întâlnire cu reprezentanţii PSD, la ora 17:00 o întâlnire cu 

liderii USR şi la ora 18:00 întâlnirea cu reprezentanţii PRU. 

 

Presa preferă procesele de intenţii. Ce voia Simion  găsim aproape că numai aici, datorită 

reportajului corect profesional: 

http://www.romanialibera.ro/opinii/interviuri/interviu--daniel-simion--organizatorul-

protestului-pentru-unirea-cu-basarabia--republica-moldova-este-un-stat-esuat--nu-va-

intra-niciodata-in-uniunea-europeana--politicienii-romani-sa-nu-mai-fie-complicii-lui-

hitler-si-stalin---video-431221 

https://www.youtube.com/watch?v=io8fYqP5cLU 

 

[Tot dl Mălin Bot, dar ca editorialist nu ca reporter, avertizează pe unionişti că Putin va lua 

Ardealul şi-l va da la unguri.] 

 

E limpede că unioniştii s-au ferit ca de dracu de a nu fi prezentaţi de PSD drept manifestanţi 

anti-Cioloş, iar editorialiştii, ecranacii şi postacii să-i acuze totuşi că au făcut jocul acesta, cu 

toate că au fugit din ţarcul de la Guvern, iar de la corturi n-au strigat la Cioloş De ce nu-mi 

vii...  Premierul însuşi a lămurit că, de fapt, tinerii cuminţi l-ar fi aşteptat de fraieri, n-avea ce 

discuta, întrucât e provizoriu guvernul: 

http://www.digi24.ro/stiri/actualitate/politica/ciolos-explica-de-ce-nu-s-a-intalnit-cu-

unionistii-594484 
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Ilogic însă că fofilarea de la discuţii cu George Simion au practicat-o şi liberalii, pretextând 

că sunt în doliu naţional după Radu Câmpeanu, ceea ce le va diminua serios şansa de a depăşi 

PSD la alegerile din decembrie. Pot pierde enorm faţă de USR, care are o anume 

„sensibilitate‟ faţă de MD! 

 

[În corturi.] „Sunt cam 150 de persoane. Sunt de toate vârstele, dar majoritatea sunt studenţi 

din Chişinău şi Bucureşti.”  

Vra să zică, nici unioniştii nu şi-au propus discuţii în ţarcul din Piaţa Victoriei cu guvernul 

provizoriu, nici invers. Dl Cioloş a explicat ulterior că oricum nu ieşea în ţarc la discuţii, ar fi 

aşteptat ăia cuminţii ca oile degeaba ciobanul în ţarc: „Au fost destul de clari în declaraţiile 

lor că vor discuţii cu oameni politici care îşi pregătesc programele de guvernare. Noi mai 

avem două luni de guvernare, nu văd ce am fi putut discuta despre ceea ce ar urma să se facă 

după aceea.‟  

– Dar dacă premierul Cioloş discuta cu ei la corturi, cum n-a discutat mereu absentul 

preşedinte Iohannis, poate că emana de-aici o senzaţie de ofertă de viitor de învingea în 13 

noiembrie Maia noastră pe Igor al lor!  

 „Nu o să plecăm şi aşteptăm dialogul cu premierul Cioloş. În fiecare lună cred că i-am făcut 

scrisori premierului Cioloş şi i-am cerut să dialogăm. Nu facem Unirea, dialogăm. Unirea se 

face şi înfrăţind 450 de primari dintr-o parte şi din partea cealaltă. Am făcut şi un astfel de 

eveniment la Parlament. Nu a venit premierul Cioloş, nu a lăsat niciun ministru să vină. Ni s-

au promis runde de dialog pe subiectul unui spaţiu informaţional comun şi nu s-a întâmplat 

nimic.” 

„În acest moment subiectul Basarabia este ţinut sub preş, nu mai rezistăm. Am ajuns la 

capătul răbdărilor.” 

„ Republica Moldova nu va intra niciodată în Uniunea Europeană.” „... este un stat eşuat. 

Aţi văzut ce s-a întâmplat la una din bănci. Republica Moldova nu are o economie 

sustenabilă, nu are cum să reuşească să intre de una singură în UE.” 

[Pentru occidentalii uluiţi că văd iar cozi româneşti, ca la alegerile cu Diaspora gândite de 

tandemul Ponta-Corlăţeanu, fără îndoială că s-a impus imaginea de „stat eşuat‟, incapabil să 

tipărească suficiente buletine de vot şi să înfiinţeze secţii de votare cât să se evite impresia de 

sabotaj CEC a candidaturii Maiei Sandu.] 

 

[Obiecţia că Putin dă Ardealul Ungariei.] „Analiştii care spun asta există din 1990, din 

perioada podurilor de flori, când se zicea că dacă ne gândim la Unirea cu Basarabia vom 

pierde Ardealul. Îl au ca precursor pe Silviu Brucan, el a zis asta. Este o marotă securistică. 

Noi avem o majoritate de populaţie românească în Transilvania, nu avem nicio problemă. La 

fel cum avem o majoritate de populaţie etnică şi în Republica Moldova, dar abandonată şi cu 

care nu se comunică. Este foarte important ca România să fie prezentă în Republica Moldova, 

până când ajungem la Unirea de facto.”  „E cazul ca politicienii noştri să nu mai fie complicii 

lui Stalin şi Hitler şi să susţină un stat românesc. Să spună clar că acolo trăiesc români şi că 

dacă voinţa acelor români este pentru Unire, noi o acceptăm. Asta solicităm, nu anexări de 

teritorii sau alte prostii.” 

 

Ce le-a cerut Simion reprezentanţilor partidelor este relatat în principal aici: 

http://adevarul.ro/news/politica/ce-spun-analistii-despre-marsul-unionist-bucuresti-

nu-exista-resurse-bucuresti-chisinaupentru-reunificare-

1_580cf8725ab6550cb8d71395/index.html 
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„înfiinţarea unui Oficiu pentru Republica Moldova, în subordinea premierului”, „Basarabia 

să fie inclusă în manifestările de aniversare a Marii Uniri, din 2018”, „un fond de investiţii 

pentru Republica Moldova” 

 

 [Partidul România Unită s-a arătat mult mai implicat decât Alianţa Noastră România, care 

devine astfel mai mult partid economic Coşea decât Munteanu, cu riscul ratării alegerilor pe 

culoarul naţionalist, că procente pentru ambele formaţiuni nu-s.] [La început, Băsescu le-a 

cerut unioniştilor să renunţe să stea în corturi la Universitate, mai ales că nu au autorizaţie. 

„Eu vă garantez că, dacă până la finalul zilei ne întâlnim cu toate partidele, diseară, la ora 

20.00, retragem toate corturile“, a răspuns George Simion. Şi, într-adevăr, spre liniştea 

noastră, a celor interesaţi doar de alegerile din SUA, unioniştii s-au cărăbănit uimitor de 

repede.] 

 

– George Simion, la 30 de ani fiind un potenţial preşedinte al României Mari, Dora, e greu de 

crezut că n-a raportat nimeni de la Ochiul şi Timpanul corturile de la Universitate, identice şi 

portocalii, de sub sacii de cărţi jerpelite vechi strânse pentru Basarabia, că marile edituri 

operează cu tiraje mici, 30 000 de cumpărători fiind tot publicul de care e capabil Neamul 

Românesc când nu se practică neam Luminarea Poporului. 

– Mai tot netul care exprima în 22 octombrie Marşul, şi chiar o parte a presei, relatează încă 

de la plecarea din Hanul lui Manuc că idealiştii merg întâi la Piaţa Victoriei, şi apoi la corturi 

în Piaţa Universităţii. Radio Chişinău, ProTV şi altele dau succesiunea, aşa că filajul putea 

afla din timp de intenţia cotirii printre băncile austriece, să se maseze acolo cei mai antrenaţi 

jandarmi:  înainte de a pleca în marş, George Simion preşedintele Platformei Unioniste 

Acţiunea 2012, a spus că manifestarea este autorizată şi că Marşul va avea loc pe traseul 

Hanul lui Manuc-Brătianu-Magheru-Lascăr Catargiu-Piaţa Victoriei şi înapoi la Universitate. 

http://radiochisinau.md/video-incidente-la-marsul-unionist-lupta-pentru-basarabia-de-la-

bucuresti---39651.html 

 

Ameninţarea cu re-Unirea e stimulantă şi pentru Bucureşti, şi evident pentru Chişinău, adică 

pentru vreo zece miliardari în dolari, cu 40%  din populaţie în sărăcie extremă. Pe la 1990, 

nivel de trai cam la fel, acum românii în UE o duc de 5 ori mai bine. Europenizarea prin RO 

devine tentantă pentru „statul eşuat‟. 

– Cei plecaţi nu votează, nu mai aşteaptă nimic, vra să zică au ca proiect fixarea în străinătate, 

Est sau Vest. 

Petrişor Peiu: „ Republica Moldova este astăzi cel mai sărac stat european, este statul unde 

Guvernul a furat un miliard de dolari de la Banca Naţională pentru a-l oferi unor escroci care 

l-au dus repede în paradisuri fiscale, este statul unde s-au spălat 20 miliarde de dolari ai 

mafiei ruse prin deciziile unor judecători raionali în numai câteva săptămâni, este statul de 

unde o treime a populaţiei a emigrat în căutarea unei vieţi mai bune!‟ 

– Astea sunt şi înfrângeri ale României. 

 

„Îşi pun câinii de pază împotriva protestatarilor. Noi mergem acum în Piaţa Universităţii şi 

vom sta acolo până premierul Cioloş o să discute cu noi.... Vorbeşte de un Centenar care eu 

ştiu că atunci când am făcut Unirea era şi Basarabia. Asta am cerut la mitingul de azi, să 

vorbim cu toţi preşedinţii de partid din România şi cu premierul Cioloş. Şi asta solicităm în 

continuare. Pot să trimită dumnealor oricât de mulţi jandarmi vor, noi cerem Unirea, cerem 

ca proiectul de reîntregire naţională să fie asumat de întreaga clasă politică, nu să primim 

jandarmi.“ 

 



17 

 

– Deruta e că de ce se bagă ăsta cu o tematică reală peste demagogia cam ceauşist-

păunesciană a partidelor şi peste grupările zise naţionaliste, încropite recent. 

 

[Între lidera PNL şi primăriţa PSD are loc o altercaţie de telegrame.] 

Alina Gorghiu, 22 octombrie la 17:09 

– Lansez un apel către actuala administraţie a Bucureştiului/Jandarmerie să permită 

manifestarea paşnică a oamenilor. Să blocheze elementele care vor să degenereze marşul dar 

respectând mesajul militanţilor corecţi. 

Cred că apropierea alegerilor din Republica Moldova naşte tensiuni pe ambele maluri ale 

Prutului dar nu dăm un exemplu de democraţie blocându-le accesul la protest. Indiferent de 

rezultatul alegerilor de la Chişinău parcursul european al Republicii Moldova nu trebuie să 

fie modificat şi acesta este cel mai clar mesaj pe care trebuie să îl dăm. 

Gabriela Firea, 22 octombrie la 18:27 · 

– Condamn cu fermitate atitudinea iresponsabilă a preşedintelui PNL, Alina Gorghiu, care 

acuză Primăria Capitalei de escaladarea tensiunilor şi violenţelor între jandarmi şi 

participanţii la mitingul unionist din Bucureşti. Astfel de atitudini manipulatoare sunt extrem 

de periculoase şi pot determina o creştere a violenţelor în următoarea perioadă. Primăria 

Capitalei, prin Comisia tehnică de avizare a manifestaţiilor publice, nu a făcut altceva decât 

să  aprobe un marş organizat pentru a transmite un mesaj de Unire a României cu Basarabia. 

Jandarmeria a decis reţinerea în forţă a celor 5 lideri ai manifestanţilor, fără implicarea sau 

consultarea Primăriei Capitalei - o acţiune pe care o considerăm exagerată. Doamna Gorghiu 

doreşte, prin afirmaţiile sale iresponsabile, să  acopere o gafă imensa a Guvernului tehnocrat, 

dând vina pe Primărie. Jandarmeria este o instituţie în subordinea Ministerului de Interne, 

deci a Guvernului.‟ 

 

– La ştirea cu jandarmii bruscând unioniştii să nu intre pe Calea Victoriei, ca postac, nu 

puteai să nu exclami: profesionist lucrat de PSD, să prescurteze marşul aprobându-l doar 

până la ţarc, să iasă cu caft! Implicaţii electorale şi peste Prut, şi dincoace. Va fi greu 

cioloşiştilor să se apere de acuzaţia antisoroşiştilor de diverse suşe că au aplicat supus 

politica antiunionistă a unui ambasador deja celebru. Consolare, listele clasice de cărţi bune!  

– Ceva caragialesc, Dora, în încetarea bruscă a controversei dintre cele două vipe. Pare că a 

intervenit un colos şi le-a despărţit furios pe combatante! 

Lui Grigore Căinaru îi fulgeră în minte a cinema scena cea mai antifeministă din filmul lui 

Lucian Pintilie De ce trag clopotele, Mitică?, încheiat cu un mesaj de renunţare la Luminarea 

Poporului, lasă-i să moară proşti!. Gheorghe Dinică de pe ecran le apucă rânjind pe ale sale 

două amante mahalagioaice, care se păruiau, şi le dă cap în cap până le calmează, oferindu-le 

şi o perspectivă de autoşeruire eşalonat.] 

 

– Liberalii ar fi putut exploata crunt scurtarea de către PSD a mitingului. Dar nu au făcut-o 

pentru că nici PNL, nici tehnocraţii, nici Iohannis, nici GDS nu au... permise de unionism: 

http://revista22.ro/70257429/diversiuni-cu-spioni-si-unionisti.html  

Mai ales relaţiile Ponta-Plahotniuc ar fi putut fi exploatate ca generând strania comandă 

pentru scurtarea traseului; n-aveau decât să-şi bată capul acuzaţii cu respingerea acuzaţiei! 

http://jurnal.md/ro/politic/2016/1/8/rusia-serviciile-si-prietenia-lui-ponta-cu-plahotniuc-

kremlinul-incearca-sa-l-impuna-ca-premier-pe-controversatul-oligarh-moldovean/ 

 

Nu confruntarea cu jandarmii este esenţială pentru Marşul Unionist din 22 octombrie, ci 

consensul transpartinic privind prescurtarea, minimalizarea lui: 

http://marturiilehierofantului.blogspot.ro/2016/10/marsul-lupta-pentru-basarabia-

explicat.html?m=1 
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„La discuţia avută în ziua de 11 octombrie 2016 în comisia de ordine publică, unde pe lângă 

viceprimarul general Aurelian Bădulescu participă reprezentanţi ai Jandarmeriei, poliţiei 

naţionale, poliţiei rutiere, poliţiei locale, SPP, ISU etc., sub tot felul de pretexte hilare de 

genul "Calea Victoriei nu are autorizaţie ISU" sau pur şi simplu cu acea atitudine de "nu vor 

muşchii noştri, noi suntem autoritatea de stat, Dumnezeu pe pământ" pe care Legea nr. 

60/1991 a adunărilor publice republicată o face posibilă în contra Constituţiei României şi a 

Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului, s-a pregătit un protocol care impunea ca punct 

terminus al marşului Piaţa Victoriei.‟ 

Încă din 14 octombrie Marşul Unionist fusese luat la mişto de prefectură, spre marea 

satisfacţie a kilointelectualilor antiunionişti: 

http://epochtimes.ro/news/de-ce-nu-autorizeaza-primaria-bucuresti-intregul-traseu-al-

marsului-pentru-basarabia-pana-la-parlament-video---253039 

 

Într-adevăr, e fără sens a ancheta de ce au executat ordinele jandarmii. Întrebarea politică de 

pus e DE CE Marşul Unionist a fost aprobat, cu conflict previzibil, doar până la ţarcul de la 

guvernul provizoriu Cioloş, cu care nu era nimic de discutat pe termen lung, iară nu până la 

Piaţa Universităţii. Se evită această întrebare, iar analiza presei, netului şi a vieţii intelectuale 

le dă observatorilor străini impresia că RO aproape că îşi declară oficial incapacitatea de a 

gestiona o re-Unire, chiar cerută de MD, n-are cu ce! În plus, sunt indicii gazetăreşti şi 

ecranace aberante că singurele mişcări civice notabile, MPU şi Acţiunea 2012, nu sunt ale 

intelectualităţii, ci ale unor agenţi!!!  

 

Semnificativ că e mai uşor să te mobilizezi intelectual contra unei minorităţi, Acţiunea 2012, 

decât să ai meciuri cu ambasadorii şi puterile antiunioniste! Consolare, listele clasice de cărţi 

bune: https://propinatiu.wordpress.com/lista-lui-propinatiu  

Carte straină clasică gratuită https://archive.org/details/fav-

camelian_propinatiu?sort=creatorSorter 

 

 3 Demitizarea potenţialului preşedinte George Simion prin sfârtecarea pantalonilor 

 

[A fost o demitizare profesionistă, cam cum l-a băgat Petre Roman pe Corneliu Coposu în tab 

ca pe Ceauşescu la Târgovişte, în 29 ianuarie 1990, chipurile de furia muncitorilor fesenişti 

cum s-a spus la TVRL, inubliabilul lăsaţi-i că s-au demascat!.] 

– Dragă Dora, nu cred că ar mai vinde multe cărţi la Gaudeamus  pubintelectualii noştri dacă 

ar fi umilit vreunul într-o ambuscadă ca aceasta: 

https://www.youtube.com/watch?v=mi-23fSnRwg 

– Megaintelectualii au până şi protecţia ambasadelor, poate şi a serviciilor, lasă că i-au cruţat 

minerii regimului Iliescu-Roman! Pe obscurul Cezar Ivănescu l-au caftit, nu pe Mircea 

Dinescu. De aceea, îşi şi permit seismectualii noştri să tacă, să ignore că tinerii, neocrotiţi de 

nimeni, emigrează, renunţă uşor la idealism, cu tot cu cititul listelor de cărţi bune! 

– 30 000 de cumpărători de carte din care să ai şi tu câteva sute şi, eventual, o medie de 75 

like-uri la panseurile tale zilnice de pe Facebook e prea destul să te simţi exprimat! 

 

Corturile portocalii. Universitatea, universitarii. Recentul, abia încheiatul urât ultimul Marş 

Unionist. Poate că nu ultimul, dar mai ştii... Niciun semn serios de solidaritate de la 

studenţimea română, de la scriitori şi artişti sau de la alte categorii de tineri. Că adulţii... 

 

S-a mai făcut pe chaturi vorbire că Simion exagerează. Ce haine rupte?! Scorneli. Deşi avem 

seismectuali pudici, oripilaţi de inexistenţa chiloţilor la ţărănci în Ardealul regal: 
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http://adevarul.ro/news/politica/romania-pute-romani-

1_5821ae655ab6550cb85064c5/index.html 

Pe Facebook, se vede însă pas cu pas SCENA SFÂRTECĂRII PANTALONILOR liderului 

unionist, vreo 7 clişee, în reportajul lui Constantin Grigoriţă de vreo 760 fotografii. Cu puţin 

noroc dezgolitor, se realiza pentru Click sau pentru alte tabloide prestigioase, viralul anului! 

Jumătate din presa noastră trăind din momeli cum că vipa cutare sau cutare a expus poporului 

mai mult decât trebuia din puţinul pe care îl are cu adevărat. 

Marşul ”LUPTĂ PENTRU BASARABIA” din Bucureşti 

https://www.facebook.com/constantin.grigorita.9/media_set?set=a.1312765888735718.10737

42041.100000069591132&type=3&pnref=story 

Pentru pictorul Marius Ghizdavu de la Basel, esenţială e secvenţa 341-348, anume imaginea 

348/760 din care a reţinut pentru fresca Mineriadei următorul detaliu cu pantalonii lui 

Simion, sfârtecaţi în timp ce un crac îi e răsucit cu mult profesionalism, ca de un fel de călău: 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1312794855399488&set=a.1312765888735718.

1073742041.100000069591132&type=3&theater 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De ce aşa? 

https://www.youtube.com/watch?v=mi-23fSnRwg 
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Doleanţa Marşului, la a cincea ediţie: Unirea – proiect de Ţară. Poţi citi în capul coloanei, 

unde bucureştenii mai vârstnici observă imediat că sunt cosânzene multe. De ce Hanul lui 

Manuc? Pentru că aici, în 1812, s-a produs întâiaşi oară Cedarea Basarabiei. 

Pe lângă Han, un participant zăreşte şi fotografiază poliţişti cu dulăi. Alţii sunt uimiţi că la 

începutul de traseu, jandarmii plasaţi la Raiffeisen Unirea au deja şi şefi cu pistol!  

Nu prea e nimeni pe stradă, nici la balcoane. Niciodată un Bucureşti mai posomorât, parcă 

meditând botos dacă să emigreze el însuşi sau să mai aştepte puţin, poate se mai schimbă câte 

ceva în bine în ţara asta, măcar după întocmirea proiectului ei. 

 

Dincoace de ţarcul refuzat, de la Guvern, cordonul e din mal în mal, chiar la intrarea 

basarabenilor pe Calea Victoriei, între două bănci austriece, Raiffeisen şi BCR.  

Căşti. Mari tuburi albastre cu lacrimogene. Pistoale în tocuri!!! Dacă or fi avut muniţie de 

război, oare merita asumat riscul reacţiei cu folosirea lor la o provocare construită 

diversionist de o terţă forţă neunionistă? 

 

– Ce se unelteşte şi se implementează contra studenţimii, fie ea şi doar mica ei parte 

unionistă, cere reacţia restului studenţimii României şi a universitarilor ei, care nu se produce 

neam, fiindcă tineretul ca forţă  a dispărut în 1990 la Mineriadă. 

– George Simion este, la 30 de ani, cel mai cunoscut politician civic român şi maltratarea în 

MD şi în RO nu face decât să-i consolideze şansele de a fi ales preşedinte, la o vârstă chiar 

mult mai mică decât cea la care Mircea Cărtărescu va lua Nobelul. 

 

E posibil ca Simion să-şi fi făcut un calcul greşit. În ţarc nu mă bag să reiasă din presa PSD 

că am protestat contra lui Cioloş. Iar dacă intru cu Marşul pe Calea Victoriei, cel mult mă 

amendează când ajungem la Universitate. În 30 de minute se termină tot, ne apucăm de sit-in. 

Nimeni nu e nebun să pună jandarmii pe noi, să aibă Dodon la alegerile din 30 octombrie 

material propagandistic că RO nu-i vrea pe basarabeni!  

 

Pot ieşi consecinţe politice din ce concluzii trage observatorul străin în analizele-sintezele 

sale şi, ca scriitor omniscient, trebuie să i te pui în loc. 

– Niciun seismectual de Autoelită, dintre aceia capabili să genereze cutremure de conştiinţă, 

n-a flancat această Cruciadă a Copiilor. Niciun intelectual public, pubintelectual care 

contează, nu a deplâns sfârtecarea pantalonilor unui preşedinte potenţial al României. 

Intelectualitatea bucureşteană, slugarnică din totdeauna, cum explică istoricul Boia de ce-o fi 

RO altfel, s-a făcut că plouă, nici măcar pe chat-uri nu discută incidentele, darmite în 

editoriale, mai preocupante fiind alegerile americane sau derapajele interbelice, cum e şi 

firesc după ce ambasadorul a reconfirmat la Chişinău doctrina că nu e bună re-Unirea. Când 

George Simion  vorbeşte de câinii de pază sau de câinii clasei politice, referindu-se la 

jandarmii prin care politicienii „ne-au distrus protestul”, exprimă o îngrijorare pe care 

încearcă s-o explice, ca intelectual civic, doar Stelian Tănase, unul din fondatorii Revistei 22 

şi ai GDS, în 1990, când mai aveam mişcare civică de masse, nu de grupări:  

„Noroc cu televiziunile de ştiri ! Ele au transmis imagini, au comentat episodul în timp real. 

Lumea a fost informată. Am văzut furia jandarmilor, manifestanţii loviţi, atacaţi ca la 

mineriada din 1990 (...). Jandarmii sunt antrenaţi tot anul pe lefuri babane ca la o adică să 

intervină să salveze guvernele împotriva protestatarilor. Au vrut aseară să îşi arate 

recunoştinţa, să facă o demonstraţie pe viu. Să arate ce au în dotare şi ce coregrafie stăpânesc. 

Au vrut să arate în fine şi că-şi merită lefurile. Dar tot ce s-a văzut a fost o mulţime paşnică, 

nu prea numeroasă, caftită de jandarmi – aceştia mai numeroşi decât primii.‟  

http://www.cotidianul.ro/stelian-tanase-cea-mai-pregnanta-imagine-a-guvernarii-tehnocrate-

289977/ 
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– Că a fost supus liderul unioniştilor la profesioniste răsuciri de muşchi şi membre, sau că i s-

a luat aerul, se mai poate uita, că i-au sfârtecat pantalonii, nu, scumpă Dora!. 

 

Imagini clare de blocare a Căii Victoriei din zid în zid. Nici ca marş, nici ca pieton individual 

nu poţi trece. Se ştia şi de corturi, şi de intenţia manifestanţilor de a ajunge la ele.  

„Cea mai mincinoasă declaraţie e cea a reprezentantului jandarmeriei, în care specifica că nu 

au folosit spray lacrimogen. Eu am primit Doza direct în gât, dat fiind faptul că scandam în 

momentul în care jandarmul a folosit gazele. Un coleg tot de la Galaţi a primit în ochi o doză. 

Până şi jandarmii ţipau la colegul lor, pentru ca i-a prins pe nepregătite. Şi ei lăcrimau. 

Posibil ca ăla să fi fost nou.“ 

„Era sâmbătă. Arterele Bucureştiului erau pustii. În maximum treizeci de minute, această 

manifestare ar fi parcurs Calea Victoriei şi s-ar fi încheiat la Universitate... Pe Calea Victoriei 

unde, în unele zile, nu se poate circula de sirenele coloanelor oficiale ale lui Iohannis, Cioloş 

sau ale ministrului de interne, nu au putut pune piciorul copiii Basarabiei.“ 

 

Simion şi alţi 4 sunt capturaţi şi duşi la Secţia 1 şi apoi la Secţia 4, audiaţi vreo 2 ore cu 

avocatul ţinut afară să nu-i asiste, amendaţi doar cu 3000 lei fiecare, poate în strategia că, fără 

lideri, grupul unionist se împrăştie, renunţând şi la corturile de la Universitate, şi la discuţii cu 

partidele de care tocmai PNL, din cauza funeraliilor lui Câmpeanu, nu poate profita. 

– Nimănui nu pare să-i pese de ce se poate întâmpla, într-o Capitală ostilă, cu oaspeţii 

basarabeni aproape copii, lăsaţi fără conducători două ore!  

– Oricum, observatorii supraputerilor notează înalta apreciere că... jandarmii, chiar puţin 

nervoşi din cauza unor accente, au exagerat puţin luându-le drept provocări. 

 

De ce aşa? De ce în halul ăsta?... De ce aşa? 

Ce-aveţi cu omul ăsta? Nu vedeţi că este un copil? Lăsaţi omul în pace!  

https://www.youtube.com/watch?v=mi-23fSnRwg 

 

– Ce au lipsit? Deocamdată fesenistele, pensionarii, infiltraţii care instigau pe mineri! 

Explicându-li-se torenţial că, în caz de Unire, egalizarea salariilor şi pensiilor îi va sărăci de 

tot, ei vor fi pe trotuare la... ediţia a şasea a Marşului, dacă se va mai organiza. 

– Consternarea unioniştilor a fost mare. Sloganului România, stat poliţienesc!, strigat între 

cele două sedii de bănci cu care începe Calea Victoriei, devenită Calea Înfrângerii 

Unionismului, i se adaugă uimirea încercată paralizant la dotarea jandarmilor nu numai cu 

arme chimice, ci şi a multora dintre ei cu pistoale, precum la americani, unde portul de armă 

e liber şi chiar există serios ameninţarea schimbului de focuri, se vede dotarea asta în 

numeroase fotografii de pe Facebook. 

 

– Pentru sufletele sensibile idealist, avem un cartonaj galben de la întreaga societate 

românească, politică şi intelectuală: v-am tolerat destule, unioniştilor, data viitoare veţi fi 

caftiţi de-a binelea, dacă ne mai înveninaţi nouă de Halloween relaţiile cu supraputerile! 

– Pentru băieţii deştepţi care ştiu să se orienteze, e vorba chiar un cartonaş roşu: acesta a fost 

chiar ultimul miting unionist: oricum, MD se duce cu Dodon lângă Belarus, iar lui George 

Simion trendul e că presa veninoasă îi va distruge definitiv imaginea, ea va fi zdrenţuită ca 

pantalonii în scopul de a asigura liniştea noastră la alegerea doamnei Clinton.    

 

[Cum se reflectă în provincie odiosul scenariu.] 

http://www.soridapress.ro/din-ciclul-da-pe-basarabeni-i-ati-intrebat-marsul-provocare-

ordinara/ 
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[Reacţiile Diasporei mai înclinate a face Reconstituirea, reînnodând istoria Neamului 

Românesc de unde a fost forfecată în 1940, pot fi de consternare totală.] 

„În capitala României s-a dat ordinul să fie înăbuşite prin violenţă mişcarea şi manifestările 

unioniste. Ordinele au venit de la centrele de decizie guvernamentale, deoarece jandarmii nu 

ar fi intervenit de capul lor. În mod simbolic a fost arestat, maltratat şi amendat chiar liderul 

Acţiunii 2012, George Simion. Ce n-au îndrăznit forţele anti-româneşti de la Chişinău, a 

îndrăznit GUVERNUL ROMÂNIEI, în încercarea de lichidare a mişcării unioniste şi de 

reducere la tăcere a liderului acesteia. Acţiunea este fără precedent în întreg spaţiul românesc 

de pe amândouă malurile Prutului. 

Suprimarea libertăţii de exprimare a unui crez naţional este un semnal transmis atât 

Chişinăului, cât şi lumii întregi, că autorităţile române nu numai ca se delimitează de 

dezideratul naţional al Unirii, dar îl şi interzic. 

Este un act anti-românesc prin care autorităţile României îi atenţionează pe românii 

basarabeni că aceştia nu sunt bine primiţi de un Bucureşti anti-unionist, creând astfel o stare 

de neîncredere şi o adevărată cortină de fier între români. 

Dacă în plină campanie electorală, în Noiembrie 2014, la întrebarea legată de absenţa sa 

dintre românii de la Chişinău şi Cernăuţi, candidatul Klaus Iohannis declara senin că: «Acele 

localităţi nu se află pe teritoriul României, au fost cândva.», este uşor de înţeles detaşarea cu 

care priveşte problema basarabeană şi cu atât mai mult dezinteresul pentru Reîntregire. 

În acelaşi timp, guvernul tehnocrat Cioloş nu mişcă niciun deget fără consimţământul 

Bruxelles-ului, care, aflat în lesa Berlinului, joacă exact după cum dictează cancelarul german 

Merkel interesat de protejarea intereselor Rusiei în regiune, respectiv de menţinerea 

Basarabiei în sfera rusă de interese.‟ 

http://cnsc-forta3.blogspot.ro/2016/10/teroare-antiunionista.html 

 

– Trebuie luată în seamă lehamitea pe care o stârneşte reprimarea Marşului Unionist de la 

Bucureşti. Priviri doar spre meciul Trump-Clinton, de care depinde emigrarea ta. Consecinţe 

grele în RO, pe termen scurt. Renunţarea în Constituţie la „Statul Naţional Unitar‟. Tratat de 

Frontieră cu Moldova, cerut de partenerii vestici pesemne incitaţi de Rusia ca mare parteneră 

de afaceri. Frica de taxa de solidaritate: salarii, pensii ciuntite. 

Ca scriitor, trebuie să anticipezi incredibilul: MD poate cere Unirea, iar RO să o respingă. 

„Care e utilitatea unei declaraţii a Parlamentului României în favoarea Unirii, dacă 

majoritatea românilor din Ţară deja şi-o doresc, iar românii prutonistreni se reunesc în jurul 

acestei viziuni într-o proporţie de maxim 25%?“ [Majoritatea asta a românilor se va dezumfla 

şi va deveni minoritate dacă preţul re-Unirii nu şi-l vor asuma Germania şi Rusia! Mai ales 

uniformizarea pensiilor şi a salariilor la stat va duce la certuri câineşti între fraţi.] 

 

„Răbdarea noastră a ajuns la limită!‟ 

George Simion a propus/impus un viitor mişcării. 

Chestiunea 2018: Referendum în MD + Declaraţie de Unire în Parlamentul RO 

– Cred că la George Simion masteratul în istorie e irelevant, cunoaşterea norodului îl face 

mai mult decât analist, îl ajută să fie scriitor. Cele două cerinţe, asumarea unirii în RO şi 

referendumul peste Prut în MD sunt cele mai incomode probleme pe care le pot pune tinerii 

patrioţi politicienilor români.  

– Se putea lovi şi onest critic în liderul unionist, orice om are puncte slabe. Cele două 

intervenţii electorale, ale lui George Simion în Timpul, sunt derutante. Prima se cheamă 

„Mergeţi la vot! Şi votaţi pentru UNIRE!‟  Pentru primul tur, nu e bine a risca risipirea 

voturilor când miza nu mai e unionismul, ci evitarea interzicerii lui: „Asta e situaţia.... 

Candidează Mihai Ghimpu şi Ana Guţu. Votaţi-i! Dacă nu vă place figura nici a unuia nici a 

alteia, votaţi împotriva lui Dodon. Numai votaţi!‟ 
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Corect era un neechivoc „Votaţi Maia Sandu!‟. 

Pentru al doilea tur, iarăşi, George Simion vorbeşte păsăreşte nu masilor, ci ca de la 

intelectual la intelectual pe Contributors sau în Revista 22 sau în Dilema, analizează 

„perversiuni politice‟ în loc să-şi precizeze limpede porunca „Votaţi Maia Sandu!‟: 

http://timpul.md/articol/perversiunile-sexuale-pe-scena-r--moldova-99834.html 

Perversiunile ar fi trucurile prin care „clasa politică moldovenească îşi susţine în continuare 

statul şi statutul de viţel care suge la două capete.‟  „Avem alegeri prezidenţiale? E momentul 

tocmai bun să mai scoatem nişte bani de la europeni/români/de la orice dă. Un stat al cărui 

buget, încă de la apariţie, a fost proiectat ca având un 20 la sută care provine din donaţii 

externe trebuie, nu-i aşa, să ţină lumea în priză şi cu buzunarele largi deschise.‟ 

Trucul trucurilor ar fi că Dodon n-a câştigat din primul tur decât pentru a mări suspansul şi a 

stoarce mai mulţi bani impresionând partenerii externi! Raţionamentul e derutant, blochează 

elanurile şi nu e exclus ca unele voturi unioniste să nu mai ajungă la Maia Sandu. 

 

Mai percutantă e această observaţie a lui Simion, din 5 noiembrie, involuntar confirmată 

curând de doi analişti membri ai Comisiei Prezidenţiale privind Proiectul de Ţară: 

„Un Dodon preşedinte ar fi pe placul şi unora de la Bucureşti, care ar jubila plini de 

satisfacţie: ce căutaţi la moldovenii ăia, v-am zis noi că nu votează Unirea. Iar unora din 

establishmentul (n.red.: instituţie) politic li s-ar ridica o piatră din agendă: n-ar mai trebui 

să facă nimic, ar avea justificarea perfectă.‟ 

 

De unde descurajarea şi mânia tinerilor unionişti, deruta, ce să facă între marşuri şi mai ales 

după trecătoarea previzibilă înfrângere. O sugestie prioritară: pregătirea teoretică a 

revoluţionarului. Dacă te uiţi pe chaturi, elanurile unioniste de azi nu se prea trag din tradiţia 

României Mari Regale, ci mai mult din simpla posibilitate de a tot reface Podul de Flori 

mereu dărâmat: Să ne ţinem de neamuri!.  

– Probabil că mulţi unionişti încă nu cunosc familiar, Dora, pe marii istorici clasici ai 

românilor. Petru Rareş de la Probota şi Căpriana, mănăstirile surori, se gândea la Europa 

Centrală. Dar de citit şi Nicolae Iorga, Xenopol, Panaitescu, Giurescu, Onciul, Pârvan, 

Laurian, Lupaş, Berza, Prodan, Radu Rosetti, Ştefan Ciobanu, Ion Nistor, Gheorghe Brătianu, 

Constantiniu, Buzatu, Iurie Colesnic, Bălcescu, Daicoviciu, Zamfir Arbore, Boldur, Nicolae 

Stoicescu, Nicolae Constantinescu, cronicarii,  Kogalniceanu, scotocind online bibliotecile 

digitale din RO şi MD... 

 

4. Ecranacii, editorialiştii şi postacii în alertă maximă, iar naţionaliştii în spumele 

pizmei   

 

– Nu e suficient să-l arăţi pe Simion prelucrat de jandarmi până la chiloţi. Ecranacii trebuie să 

explice norodului cum trebuie văzute imaginile. Ca şi cum ecranul ar fi murdar. La 

democraţia de prin 1998, cu acceptarea în emisiune a telefoanelor, a mesajelor SMS, s-a 

renunţat demult, preferându-se telespectatori pasivi, cel mult dătători de pupici Facebook. 

– Da, dar nu numai ecranacii de seară ci şi editorialiştii de dimineaţă s-au preocupat de 

demascarea şi demitizarea lui Simion. Aici îşi aduce o preţioasă contribuţie denigratoare şi 

obişnuita trenă de postaci, amatori sau foarte instruiţi în RO, MD sau în alte ţări. 

 

– Mda, nasol, domnule Bazalau! Pentru experţii noştri în scenarită, ai crede că chiar Al treilea 

Război Mondial era să înceapă de la nişte pantaloni sfârtecaţi în recentul Marş Unionist, 

indezirabil în postromânism: http://propinatiu.ro/carti 

http://www.hotnews.ro/stiri-opinii-21371358-kazaciocul-unirii.htm 
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http://www.romanialibera.ro/opinii/comentarii/cui-ii-foloseste-diversiunea-liderului-

unionist----opinie-431257 

http://www.ziare.com/stiri/eveniment/unionismul-otravit-1440855 

http://www.digi24.ro/stiri/actualitate/imagini-exclusive-instigati-sa-deturneze-marsul-

unirii-594319 

 

– Nu se sperie prutonistrenii de impactul cu jandarmii! Cu îngrijorare că li se taie sensul, ce 

au văzut însă prin televiziuni şi reţele, la Bucureşti, alegătorii lui Dodon a fost dispreţul 

pentru unionism acum, la nivel de ecranaci, bloggeri şi postaci.  

– Cărţi vechi pentru Basarabia în amărâte lăzi de carton pentru banane. 

– Trend consternant, urmând tocmai promisiunea Dodon privind interzicerea unionismului! 

Ca la bursă, mulţi bucureşteni carierişti au înţeles că mişcarea nu mai rentează! De unde 

adâncirea serioasă a Prutului şi rărirea de noiembrie iarnă a florilor!  

– Foarte şeruit anti-Sandu rămâne în MD celebrul monolog antibasarabean B1TV al lui Radu 

Banciu (300 000 vizualizări pe Odnoklassniki), nu scenele cu jandarmii şi câţiva lideri 

unionişti: https://www.youtube.com/watch?v=bK6hiI1XDLY  

https://ok.ru/video/34777205492 

 

Ciudată echipă a adunat Rareş Bogdan pentru dojenirea lui Simion la Realitatea TV! Oana 

Stănciulescu, măcar prudentă. Nu şi revoltaţii: Ghilezan, Oreste, Bichir. Teologul, poate şi 

sub influenţa parabolică a istoricului religiilor Pleşu, modelează băbeşte re-Unirea cum ar fi 

bărbatul şi muierea când să se cunune, trebuie să vrea şi ea, altfel e viol. Replica lui Simion, 

acceptat doar să telefoneze de pe-afară, e devastatoare: femeia trebuie să fie cucerită!. 

Să dai cu cianura gazetărească în unionişti e un obicei mai vechi al presei noastre de a pocni 

mitingiştii şi eşti obligat să scotoceşti prin cele arhive, nimerind peste unele poziţii şi atitudini 

uitate: http://mariusghilezan.ro/baieti-anarhisti-mai-aveti-de-huiduit-pana-in-2019-daca-tot-

faceti-jocurile-ungurilor.html 

La noua Românie liberă, temătorul de jocul ungurilor Ghilezan publică însă alături de 

celebrul Sabin Gherman, al cărui viral separatist M-am săturat de România s-a reactualizat de 

când Oradea şi Clujul se delimitează UDMR-ist de Bucureşti: 

http://asapteadimensiune.ro/texte-%E2%80%98celebre%E2%80%99.html 

http://www.ebihoreanul.ro/stiri/ultima-or-31-1/panouri-provocatoare-ale-udmr-pe-

strazile-orasului-salvam-oradea-de-bucuresti-130116.html 

http://www.digi24.ro/stiri/actualitate/politica/alegeri-parlamentare-2016/afisul-

salveaza-clujul-de-bucuresti-dat-jos-de-politia-locala-595762 

http://www.ebihoreanul.ro/stiri/ultima-or-31-1/laszlo-tokes-a-arborat-drapelul-

regiunii-partium-la-biroul-sau-de-europarlamentar-124561.html 

 

Tot pe net găseşti că Florian Bichir se armonizează cu Ghilezan şi despre Roşia Montană, nu 

doar antiunionist acum: http://www.evz.ro/1060166.html 

Sau că însuşi Rareş Bogdan a vizitat Noua Zeelandă când cu Roşia Montană: 

http://ziuadecj.realitatea.net/editorial/m-am-intors-ieri-din-noua-zeelanda--49684.html 

În fine, Cozmin Guşă tot de la Realitatea TV, e criticat pe net cu argumente Dughin pentru 

ascensiunea lui Marian Munteanu: 

http://inliniedreapta.net/cozmin-gosu-miscarea-eurasia-si-ascensiunea-lui-marian-munteanu/ 

Cititorul ameţeşte de tot citind ce zice, parcă plagiind ca epigon pe Mircea Badea, şi filosoful 

Oreste despre unionistul Băsescu: îl face kaghebist nedemascat, tot agent al Rusiei, care 

„latră cu bale‟ la Iohannis şi Cioloş, poate scapă de puşcărie! „Profitând de realitatea că toţi 

românii de bună credinţă îşi doresc Unirea cu Basarabia, câţiva agitatori cu soldă în ruble şi 

alţi diversionişti plătiţi din poşeta doamnei Udrea sau din borseta cucuvelei Ghiţă au făcut un 
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circ mediatic grotesc în încercarea de a decredibiliza autorităţile statului român: abaterea de 

la traseul aprobat, forţarea violentă a cordonului de jandarmi, isteria făcută în faţa camerelor 

de vederi a unora care ţipau că Guvernul nu îşi doreşte refacerea graniţelor României Mari, 

ocuparea Pieţei Universităţii cu corturi şi pancarte n-au avut alt scop decât acela de a netezi 

calea către opinia publică a unor manipulatori mârşavi, gata oricând să otrăvească mentalul 

colectiv, pentru a-şi atinge, nu obiectivul sfânt al Unirii ci consolidarea unei poziţii împotriva 

statului de drept. Nu dragostea de Ţară îi mână în luptă pe aceşti ordinari ci teama de 

puşcărie!.‟ 

http://codulluioreste.ro/capitanul-de-cursa-lunga-de-pe-axa-washington-londra-bucuresti-

vroia-de-fapt-sa-ajunga-la-moscova/ 

 

La Antena 3, în baza tradiţiei unui partid umanist, Dana Grecu şi Radu Tudor îl acceptă ceva 

mai mult pe George Simion, nu totuşi în studio, tot de la distanţă, dar videochat, provocându-

l însă brusc să explice legătura dintre Marşul Unionist şi... afişele separatiste antibucureştene 

ale UDMR!!! 

[Tot la A3, cea mai simpatică dintre crainice nu se poate abţine să nu comenteze ştirea că 

Simion invită pe premierul Cioloş pentru convorbiri la ora cutare: poftim, i-a făcut şi 

program!] 

 

– Pesemne pentru ca şi Televiziunea Naţională, care l-a primit în studio, să mai înveţe de la 

A3 sau RealitateaTV cum George Simion trebuie ţinut afară, să asculte el de la moderatori 

sau invitaţi ecranaci încruntaţi cum e cu primejdiile unionismului, nu să-şi exprime poziţia 

din studio, s-au unit PNL şi PSD să anuleze taxa radio-tv, lichidând mica independenţă de 

finanţarea guvernului şi implementând pe vecie slujul! 

https://www.youtube.com/watch?v=ORIXU5vtnn4 

– Această cruciadă a copiilor i-a deranjat pe politicieni de la plăcuta negociere a listelor de 

eligibili, dar pe naţionalişti i-a enervat de-a binelea, deoarece se lăfăiau în confortul că iubirea 

de Neam se reduce la chat, la ce comunicate postezi şi la colectarea de like-uri. 

Pubintelectualii pe care îi ştii că au beneficiat de finanţări occidentale: ori se fac a nu observa 

evenimentul, ori îl critică de-a dreptul pe Simion ca făcând ori jocul lui Putin, ori al PSD, ori 

chiar al minipartidelor PRU, PMP, Alianţa Noastră... 

– Dacă soroşiştii fără adversar, a căror listă n-o are nimeni, or fi neutri, ignoră mica altercaţie, 

foarte lătrători îmi par naţionaliştii răzleţi, invidioşi pe Alianţa 2012, singura mişcare civică 

ce va intra în istorie alături de MPU 1990, fiind dealtfel o MPU2 încă de pe când s-au grupat 

Noii Golani! 

– În Epoca Wash, nu prea mai avem decât politicieni civici, nu voluntariat, aşa că riscăm să 

trimitem iar, ca în 1989, tineretul să se confrunte cu scutierii pentru  marile Idei. Incidentele 

se vor uita repede, Grig, iar ca surpriză a testului politic, cine răscoleşte ca scriitor 

Facebookul, constată că cele mai dure atacuri la Marşul Unionist, văzut orbeşte oranj nu 

tricolor, au venit dinspre o specie de naţionalişti capabili a reconstitui, ca la MPU în 1990, ce 

înseamnă profesionism securist în materie de filaj, provocări şi denigrare! 

– Ce mă surprinde, Dora, e că semnificativ de mulţi şi importanţi din cei ce dau pupici la 

ciclul de clipuri Fbk „Provocatorii mănâncă banane‟ sheruiesc şi anumite materiale 

naţionaliste, semn că văd în George Simion un rival pentru Marian Munteanu, căruia 

înstrăinarea voturilor unioniste poate să-i fie fatală, de să intre doar UDMR în parlament, 

unde aritmetic nu e loc şi de PRU-ul lui Bogdan Diaconu! 

– În istorie ca şi în politică, există doar intelectualii care se pot exprima public, 

pubintelectualii. Dacă ei o fac din proprie iniţiativă, din voluntariat, din convingere, e OK. 

De un intelectual plătit, eventual după solicitarea finanţării sub o formă sau alta, e însă 

aproape imposibil să te apropii. Dacă vii ca adversar de idei, polemica e fără sens, pentru că 
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nu poate să şi le schimbe, fiind deja ale altui proprietar. Dacă vii ca prieten de idei, e şi mai 

greu contactul, începe să mârâie că e ciolanul lui.    

– Literatura istoriei arată delirul că nu există încăierare pentru supremaţie mai feroce decât la 

extremişti. În viitorul parlament, cele două partide româneşti de demagogie naţionalistă s-ar 

submina reciproc, domnule Bazalau, şi pesemne vor pica amândouă încă de la vot, cum au 

păţit la precedentul scrutin Béla Markó şi László Tőkés, dar maghiarii nu vor repeta eroarea 

şi probabil nici nu vor mai lucra în Secuime, ci în Partium, între Secuime şi Ungaria! 

– Atenţie că de rezultatul alegerilor din 11 decembrie (ziua lui Soljeniţîn, Dora!) depinde ce 

guvern va aniversa de bine de rău în 2018 Alba Iulia, iar în 2020 va asista înghiţind în sec a 

parastas de fiţe la cum fraţii maghiari deplâng Trianonul! 

– Păcat! Cucerind voturile unioniştilor prin preşedintele Băsescu, căruia Dodon vrea să-i 

anuleze una din două cetăţenii, PMP intră mai uşor în parlament decât grupările Diaconu şi 

Munteanu, încât e posibil să n-aibă UDMR interlocutori, mărind plictisul politic. 

 

– Cine era ăla? 

– Era expert în argumentarea imposibilităţii recuperării Basarabiei! 

– E o datorie de conştiinţă a pubintelectualilor, a intelectualilor publici care contează, să 

demaşte zi de zi şi seară de seară şopârlele profesioniştilor, îndeosebi pe ale ecranacilor, mai 

ales când pe canale opuse par a folosi acelaşi şablon de obiecţii! Postacii nu sunt chiar aşa 

primejdioşi. 

 

Un blogger militar tot de la Adevărul, obţine like-uri cam cât filosoful Andrei Pleşu, într-o 

relatare care vede în mitingişti: un june cu un mare Tricolor, un imberb, o Cosânzeană, cu păr 

de amazoană, picioare lungi şi o portavoce... Evident peiorativ, din moment ce pe 

Stănculescu, pe când încă mai putea fi graţiat, îl percepea măreţ, ca meritând a fi... 

generalissim.   

http://www.ionpetrescu.ro/2010/12/19/de-ce-nu-este-gratiat-generalul-stanculescu/ 

http://adevarul.ro/news/eveniment/nu-asa-unirea-

1_580b88b65ab6550cb8ce86a6/index.html 

Jandarmii au fost prea blânzi: „În SUA, unde am fost, pentru nerespectarea traseului aprobat, 

toţi manifestanţii care s-au abătut de la traseu ar fi fost săltaţi pe sus de poliţia americană, fără 

nicio negociere la faţa locului.” 

[Apropo de generalissim, chiar în patria noastră, există o serioasă tradiţie decembrie 1989 - 

iunie 1990 a potolirii tineretului de către adulţi!!!] [Dispreţul cosmopoliţilor că recităm din 

Eminescu şi Vieru!] 

[Cine urmăreşte pe Fbk imaginile realizate de manifestanţi observă înfiorarea şi interesul 

acestora pentru dotarea a numeroşi jandarmi cu pistoale, poate şi cu muniţie de război, ca şi 

cum ar fi avut într-adevăr a se confrunta cu turbulenţi ca-n USA, unde portul de armă de către 

cetăţeni e fapt divers.] 

Nu aşa se face Unirea: „Ceea ce am văzut astăzi a fost transformarea unei manifestaţii 

democratice, frumoase, în isteria unor juni cam de prea multă vreme neduşi pe la cosânzene.”  

[Hopa! Hai, să-i lăsăm pe adulţi să facă din Unire cât pot face şi la cosânzene!] 

 

G.C. din Năpădeni mai ţine minte un şoc de când au intrat omuleţii verzi în Crimeia şi a 

urmărit telejurnalul de ora 20 TF1 (încă era cosânzeana Claire Chazal la timonă): a luat notă 

de prezenţa în studio nu a unei evromaidaneze din Kiev, ci a unui istoric rus, lămuritor pentru 

francezi de dreptatea schimbării de graniţă. De aici şi curiozitatea pentru ce se spune în 

Dilema, de către un editorialist cu siglă RFI în fundal: 

http://dilemaveche.ro/sectiune/pe-ce-lume-traim/articol/de-ce-romania-nu-poate-cere-

basarabia 
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[Acelaşi clivaj între generaţii, doar că miştoul cazon de imberbi e înlocuit cu zeflemea de 

cafenea maoistă.] „A fi patriot nu te scuteşte de la a fi şi inteligent. Mai rău, patriotismul 

dublat de naivitate este cea mai bună invitaţie pentru ticăloşi de a prelua iniţiativa.” „Poate că 

doar vârsta şi insuficienta cunoaştere a realităţilor lumii în care trăim i-au făcut să ceară ceea 

ce au cerut. Poate că doar teribilismul i-a împins să se încaiere cu forţele de ordine şi să-şi 

instaleze corturile, pentru o noapte, în Piaţa Universităţii. Poate.” „Cu părere de rău, îi 

transmit domnului Simion, liderul acestei organizaţii, despre care am înţeles că are un master 

în istorie, că istoria nu este relevantă în relaţiile internaţionale, oricât de patrioţi am fi.” 

[Obiecţii corecte:] „cerinţa ultimativă a tinerilor din Acţiunea 2012, ca instituţiile statului 

român să-şi asume în mod oficial obiectivul unirii, este de neacceptat.” „România nu-şi poate 

asuma desfiinţarea unui stat vecin, recunoscut de comunitatea internaţională şi pe care ea 

însăşi l-a recunoscut.” [Unde e manipularea: nimeni nu e tâmpit să formuleze nediplomatic, 

agresiv, proiectul de Ţară; cel mult se va plagia modul în care se lucrează la Budapesta!]  

 

Dealtfel, din cercurile unioniste, avem detalii privind abordarea responsabilă a chestiunii:  

http://adevarul.ro/cultura/istorie/ce-vor-unionistii-declaratie-aprobata-parlament-partidele-

aprobat-intalnirea-1_580c7a6e5ab6550cb8d3b6bd/index.html 

 

„Este necesară o simplă rezoluţie votată de parlamentari şi prin care să se ofere o 

perspectivă unionistă cetăţenilor Republicii Moldova, bineînţeles că în limitele dreptului 

românilor de dincolo de Prut de a-şi alege singuri viitorul, nu prin forţă.” 

 „La ce ar folosi o astfel de rezoluţie? În primul rând, lasă poarta deschisă şi invitaţia făcută 

pentru românii de dincolo de Prut. Deşi rezoluţia ar avea mai mult o notă simbolică, în 

realitate se vor produce consecinţe şi juridice deoarece oferă celor de dincolo de Prut 

pârghiile necesare demarării strângerii de semnături pentru un referendum organizat în 2018.” 

[Ceva în genul că, dacă cetăţenii Republicii Moldova, de bunăvoie şi nesiliţi de nimeni, cum 

e la o nuntă şi a cerut teologul de la RealitateaTV lui Simion, vor solicita re-Unirea, RO nu-i 

va sictiri ca pe nişte milogi!] 

– Practic imberbii şi Cosânzenele au presimţit mai bine decât adulţii dodonizarea, Cedarea 

Basarabiei 2016. 

– Totul e folosit contra unionismului, inclusiv expulzarea lui Simion din MD, când a cerut lui 

Ponta să facă ceva. Pe scurt, dl George Simion, la 30 de ani, e un potenţial preşedinte şi ar 

trebui să i se asigure protecţie specială, fie şi una discretă, nu să fie lovit şi de presă. A-l 

prezenta drept pion Ponta nu e corect româneşte, deoarece scrisoarea către premier în 

momentul expulzării pe 5 ani din Basarabia seamănă cu o, ticălos exploatată, adresare 

similară către Ceauşescu a dlui Pleşu, persecutat tot de bolşevici, pentru Meditaţia 

Transcendentală. Nu trebuie pedepsită formula Basarabia e România doar pentru că diferă de 

canon în postromânism: 

http://www.news.ro/cultura-media/lucian-boia-ambasadorul-american-la-chisinau-a-facut-o-

afirmatie-corecta-basarabia-nu-e-romania-video-1922400003002016091315559736  

 

Angela Mungiu-Pippidi: „Şi de ce, nici când pierdem, nu spunem clar că am vrut să pierdem, 

că a fost o strategie deliberată, dovadă aplauzele prin presă la arestarea celor de la Acţiunea 

2012 şi regia elaborată cu care ne ocupăm de Transilvania, unde nu e nici o problemă, chiar 

zilele astea? 

http://www.romanialibera.ro/opinii/comentarii/de-ce-nu-avem-nici-o-scuza-ca-am-pierdut-

moldova---opinie-433176 
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5. Expunere polifonică despre neînţelegerea unionismului la Bucureşti 

 

– Nişte derbedei agitatori! „George Simion e un agitator care nu poate aduce nimic bun 

pentru România, nici în politica externă nici în cea internă.“ „un miting prost pus la cale... În 

1992 a fost organizat de generaţia anticomunistă şi creştină a acelor ani Drumul Crucii. De la 

Chişinău la Bucureşti. Pe vremea lui Ion Iliescu şi a lui Silviu Brucan!!!! O vreme nu tocmai 

uşoară. Sute de mii de oameni i-au întâmpinat pe tinerii cu cămăşi albe la Bucureşti şi în 

marile oraşe. Niciun incident cât de mic nu s-a petrecut, nicio tulburare.“ „Să-i bage în 

puşcărie pe moldovenii ăştia că prea fac gălăgie!“ „Să îi amendeze pe toţi protestatarii, căcaţii 

ăştia de protestatari nu reprezintă România şi ar trebui să accepte situaţia aşa cum e şi anume 

că: România nu va recupera niciodată Moldova! (cel puţin nu în următorii 100 de ani...)“ [E 

de preferat a fi pubintelectual pasiv civic, care se abţine de la Luminarea Poporului, dar 

observă cu vigilenţă ce face şi ce zice suspectul.] „Recomand stări de prudenţă în aruncarea 

în mările învolburate de alţi organizatori de ceremonii, cu stipendii ascunse. Obişnuiesc să 

urmăresc mai nou mişcările de stradă de pe terasa de la Pescarul.“ „Sunt membri ai galeriilor 

de fotbal din Bucureşti, grupaţi sub sintagma Noii golani.“  „Unirea nu se face aşa...vii într-o 

ţară vecină şi crezi că poţi face ce vrei tu. Egzistă legi.“ „L-am propulsat pe Dodon spre 

victorie, prin dezmăţul de ieri, mai ales cel din stradă.“ „ au apărut filmări cu liderul 

unioniştilor în timp ce îi manipula pe oameni, îndreptându-i ca pe nişte oi spre alt traseu, 

tocmai pentru a da peste cap marşul, spre a atrage atenţia jandarmilor.“ „Oamenii ăştia au 

prea mult timp liber şi gărgăuni în cap... Au umplut drumurile cu spoielile lor – Basarabia e 

România... Tragi-comic e că majoritatea turiştilor străini nu ştiu că Basarabia înseamnă Rep. 

Moldova... mulţi asociind sloganul respectiv ca o susţinere a prieteniei dintre Arabia şi 

România... Unii, gen francezii, nu înţeleg de ce doar Arabia de Jos (Bas Arabia) şi nu toată 

Arabia.“ „După câteva momente de derută, am hotărât să mergem în piaţă, nedând curs 

strigătelor de sirenă opărită care veneau din megafoanele basarabenilor care ne îndemnau să 

mergem la stânga (spre piaţa Universităţii) pentru a-i salva pe liderii mişcării! Care, vezi 

Doamne, nevinovaţi fiind, fuseseră săltaţi cu duba de către jandarmi!“ „În „ţarc” eram iniţial 

doar câteva zeci de oameni, spre o sută. Din când în când, câte un şmecher agitat, venea să ne 

cheme prin portavoce să pornim în marş forţat spre Piaţa Universităţii, să ne eliberăm liderii, 

victimele inocente ale represiunii cioloşiste! Toţi/toate sirenele ademenitoare erau tineri 

basarabeni, umblând în haite... susţinând că ei nu sunt oi, să stea în ţarc!“„Simioane, pentru 

asta ai chemat şi scos oamenii în stradă!? Doar pentru asta se află în Ţară cetele de instigatori 

moldoveni!? Să ne asmută împotriva instituţiilor publice din România!? Să-ţi faci imagine pe 

spatele nostru, al celor care milităm sincer pentru unire?“  

 

– George Simion e atât de derbedeu că nici antiunioniştii de la Chişinău nu l-au răbdat! 

„Jandarmii analizează toate imaginile filmate de ei în timpul mitingului şi caută să identifice 

toţi provocatorii. Aceştia vor fi chemaţi la Poliţie şi anchetaţi. “ „un personaj cunoscut şi 

pentru ca a fost expulzat din Republica Moldova în 2015“ „George Simion a fost şi expulzat 

de autorităţile din republica Moldova, având o perioadă interdicţie de a intra pe teritoriul 

ţării.” „George Simion, cel care a obţinut autorizaţia pentru miting şi ştia perfect traseul 

impus, îi îndeamnă pe cei 2.000 de demonstranţi să se abată de la drumul care trebuia 

respectat. Este fostul şef al grupării "Noii Golani" şi declarat de două ori persona non-grata în 

Republica Moldova.” , „Jandarmii îl ridică pe organizator şi îl duc la secţia de poliţie. Nu e 

pentru prima oară când junele unionist provoacă organele de ordine. A mai făcut-o şi la 

Chişinău. În ce scop?” „Un individ coleric, care a provocat un scandal diplomatic între 

Bucureşti şi Chişinău, fiind expulzat de acolo şi care la ICR bătea cu pumnii în biroul lui 

Zamfiroiu, în momentul în care acesta interoga raţiunea unor proiecte derulate în Basarabia.” 
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– Mi-i jale că pentru a-şi convinge de tot cititorii, dealtfel formaţi în frica de serviciile 

omnisciente, despre periculozitatea unionismului, presa din RO invocă până şi pe Mihai 

Bălan, şeful Securităţii din Republica Moldova ameninţând în septembrie 2014: „Serviciul de 

Informaţii şi Securitate a elaborat o hartă a riscurilor şi ameninţărilor securităţii statului. Iată, 

puteţi să vedeţi şi dumneavoastră, aş menţiona că peste 100 de ONG-uri, servicii şi 

organizaţii, partide, mass-media sunt gata să sfâşie acest pământ, să rupă în bucăţi Ţara. 

Menţionez doar că SIS-ul cunoaşte şi monitorizează în limitele legislaţiei aceste structuri şi 

persoane. Să nu se creadă că totul se permite în Ţara noastră. Vă asigur că nicio declaraţie cu 

tentă extremistă sau separatistă nu este lăsată fără atenţia SIS-ului. Şi dacă nu azi, mâine 

autorii acestora vor trebui să răspundă în faţa legii.” [Igor Dodon, la alegeri:] „Orice mişcări 

unioniste în Republica Moldova, în opinia mea, sunt în afara legii.” [Umorul basarabean 

geopolitic:] „Da eu vreau să câştige Dodon, în sfârşit o să avem gaz şi cârnaţ ieftin, o să 

putem pleca în Siberia, la Vladivostok fără vize. Doritorii de a merge la mausoleul lui Lenin 

o să aibă reduceri. Companiile de vinificaţie o să poată vinde vinul lor în cantităţi mari şi 

ieftin la băutorii din Rusia, iar proprietarii de livezi o să poată vinde în ruble roada. Cel mai 

bine e să vindem în ruble, la ce bun ne trebuiesc nouă dolarul şi euro, rubla ăto sila şine are 

rublă e cel mai tare din uniunea vamală.“ 

 

– George Simion e diversionist rus. „Pe cine reprezintă George Simion? E vreun Che 

Guevara?“ „Nici Marian Munteanu, nici George Simion nu se pot recomanda cu o altă 

profesie decât de mitingist.“  

– Liderul Asociaţiei Acţiunea 2012 se sugerează că e omul cuiva prin analogie. Fiindcă 

Marian Munteanu de la MPU ar fi fost al securităţii lui Măgureanu, cum şi Tien Anmenul 

studenţesc scrie un ziar occidental că era cu securişti, iar mişcările studenţimii din Franţa sunt 

dirijate de la Moscova. 

 „Încercarea de destabilizare sub pretextul unui miting unionist arată că ne aflăm în centrul 

unei furtuni care depăşeşte graniţele ţării“ „kazaciocul unirii“ „Nu am dovezi ca George 

Simion şi camarazii lui au acţionat la îndemnul Rusiei sau al unor asociaţi ai Rusiei. Nu am 

avut dovezi nici în cazul protestelor anti-gaze de şist, nu am avut dovezi nici la protestele 

anti-TTIP. Dar e evident ca acţiunile din week-end servesc interesele Rusiei.“ „Deci un 

conglomerat de ONG-uri care m-a dus imediat cu gândul la George Soros, sponsorul oficial 

al majorităţii ong-urilor din România şi din lume.“  

Sau e Simion cu evreii: „Mizerabilul Simion fost ridicat de jandarmi şi luat cu duba. Avem o 

înregistrare cu liderul George Simion care este bătut şi băgat în dubă”, a spus un tânăr venit 

de la Chişinău. De data asta, ştiu jandarmii ce ştiu. Trădătorii care acum se întâlnesc cu evreii 

şi fac planul şi mâine ies în stradă, folosindu-se de pretexte, merită să fie chinuiţi nu băgaţi în 

dubă.“ „Adevăraţii naţionalişti nu se lasă controlaţi de străini, nu joacă un joc murdar, nu se 

transformă peste noapte în fetiţe care desăvârşesc un plan bine pus la punct de alţii. Nu se 

trezesc fix acum să ceară unirea.“: 

 http://www.nationalisti.ro/2016/10/exclusiv-afla-cine-sunt-agitatorii-care-doresc-unirea-

basarabiei-cu-romania-o-gasca-de-golani-manipulati-de-psd/ 

 

– Unioniştii sunt dirijaţi de Moscova „Multe voci calificate din domeniul militar spun că 

unirea ar fi în interesul Rusiei. Dacă ar fi să ne luăm după scenariile puse în discuţie, în 

schimbul recunoaşterii unirii, Kremlinul ne-ar cere să revendicăm ţinuturile româneşti din 

Bucovina de Nord, ceea ce contravine intereselor NATO de stabilitate a Ucrainei şi ar da un 

pretext militarilor ruşi să intervină.“ „Băi boule, trebuia să iei la tine acasă nişte mameluci din 

ăştia, pe cei ce conduc adică pe Simion ăsta care este un KGB-ist 100% şi face jocurile 

Moscovei, adică ale lui Putin venind şi momindu-ne frumos cu...Unirea, ca să-i dăm cel mai 

bun motiv să ne invadeze.“  „Şi eu vreau unirea, dar nu orchestrată de circari şi de zevzecii 
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serviciilor secrete unite cu Moscova, în duh şi spirit.“ „Cu cât este mai plină de încărcătură 

emoţională o temă, cu atât pericolul manipulării creşte. Dacă m-aş pune în pielea Rusiei, 

primii pe care i-aş finanţa ar fi unioniştii, pentru ca după aceea să pot să arăt cu degetul 

intenţiile României.” „Primul efect cert este ca alegerile de peste Prut le câştigă antiunioniştii, 

România şi jandarmii ei sunt asasini.” „Secretele despre unionistul George Simion scoase la 

iveala: are legături cu serviciile secrete şi este apropiat de Rusia.“ „falsul naţionalist, 

unionistul mârşav, George Simion“ „O provocare prin care Vladimir Putin doreşte să scoată 

România drept... stat agresor la adresa altui stat suveran aflat sub protecţia Moscovei. Iar dacă 

invocă chestia asta vom fi în situaţia în care însuşi NATO care momentan ne apără de o 

eventuală agresiune din afară va fi în dilema ei conform pct 5 nu pot interveni să sară în 

apărarea unui stat membru decât dacă acesta este agresat şi nu agresor!“ „Şi uite cum din 

cauza unor persoane anonime, pe care i-a apucat dintr-o dată dragostea faţă de România, 

acum, când ruşii abia aşteaptă să îşi alipească Moldova... o să ajungem colonie a ruşilor.“ 

 

Basarabenii nu vor Unirea. „Orice discuţie despre unire trebuie concentrată pe opinia publică 

din Moldova, nu în România, unde publicul e în majoritate favorabil reunificării.“ „După 

podul de flori, drumul crucii, marşuri şi manifestaţii (toate fără niciun rezultat), ideea unirii 

începe să-şi piardă sensul şi se transformă tot mai mult într-o temă utilă numai în campaniile 

electorale.“ „Reunificarea României cu Moldova e o tema care trebuie discutată la rece şi va 

avea loc doar când Moldova îşi va fi rezolvat problemele interne şi când o majoritate 

covârşitoare a populaţiei din ambele state va fi de acord cu ea.“ „Pare că opţiunea pro-rusă s-

a dezvoltat în ultimii ani şi datorită exceselor de tip unionist de la Bucureşti.” [Adrian 

Năstase, citat de România liberă, 31 oct.] „Fraţi, fraţi, dar brânza-i pe bani‟. [Igor Dodon, la 

alegeri] „Werner nu s-a dus la Pişinău. Totuşi am înţeles că a luat-o rău pe spinare !! Nu prea 

ştie nimic de Ţara asta !!“ „Mi se pare cumva că Simion şi cei din jurul lui au apărut de 

nicăieri şi brusc au devenit actori centrali ai scenei politice. Ideea lor de unificare cu paru’ mi 

se pare extrem de periculoasă... Deocamdată această dorinţă nu există la majoritatea 

populaţiei.“ „Băi deşteptule, de ce tocmai acum ai realizat că nu mai aveţi răbdare? Poate nu 

mai ai tu cu ai tăi. Fraţii voştri români ar trebui să  îşi dorească o unire, că şi femeia degeaba 

vrea măritiş dacă bărbatul nu dă doi lei pe ea.“ „Ce bine-ar fi să fim realişti şi conştienţi că, 

din păcate, România pentru Moldova de peste Prut nu e fosta Germanie Federală pentru fosta 

Germanie Democrată, dintr-o mulţime de puncte de vedere.‟  „Aţi văzut cât de simplu au luat 

ruşii Crimeea? S-a întâmplat pentru că cetăţenii Crimeei asta au votat şi oricât au urlat 

vesticii nu au avut ce face. România a făcut mult pentru moldovenii din Basarabia însă 

aceştia, marea majoritate sunt rusificaţi şi privesc tot spre mama Rusia.“ „Protestul ăsta chiar 

este o prostie. Ce contează că noi vrem sau nu să ne unim dacă ăia nu vor? Facem război sau 

ce propun demonstranţii? Doar n-or fi proşti ăia din Republica Moldova să renunţe la funcţii 

– prim ministru, miniştri, parlamentari, preşedinte ca să ce? Să ajungă din lac în puţ.“ „Deşi 

toţi vorbesc româneşte, între ei comunică în ruseşte, fără a fi obligaţi de nimeni. Nu se 

consideră români ci moldoveni şi preferă Rusia în locul României.“ [De fapt, e invers, teamă 

de imensitatea Rusiei!] „da, spaţiu care are pibul de 6 ori mai mic ca cel din UE. Astfel când 

mergem în UE acolo totul e construit, funcţionează corespunzător, ne vor scoate şi pe noi din 

rahat, dacă mergem cu Dodon vom lucra la roaba ruşilor pentru Siberia fără drumuri şi 

infrastructură, ca deportaţii noştri părinţi şi bunei. [Dar există şi români contra:] „Mulţi 

români vor Basarabia ca teritoriu, nu pe basarabenii uşor de manipulat care fug în stânga şi 

dreapta după cum bate vântul.“ „Eu unu nu vreau unirea asta ! Pământul e al nostru, oamenii 

însă… 99% din basarabeni n-au nicio treabă cu noi.“  
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– Supraputerile nu ne lasă. [Nu mai aşteptăm de la parrtid şi tătuc să ne dea; cerşim la marile 

puteri.]  „Situaţia geostrategică a României nu-i permite momentan unirea cu Basarabia.“ „o 

temă extraordinar de sensibilă intr-un context regional exploziv.“ 

„Rusia acuză constant România că vrea să  anexeze Moldova şi ar fi pretextul ideal pentru o 

intervenţie în forţă "pentru protejarea cetăţenilor ruşi", după scenariul deja cunoscut din 

Georgia şi Ucraina. Ucraina, la rândul ei, este iritată de orice astfel de mişcare, de teamă ca 

România să nu ridice apoi pretenţii pentru nordul Bucovinei. Ungaria atât aşteaptă şi ea: un 

semnal că redesenarea graniţelor e posibilă şi permisă - va face tot posibilul să  revizuiască 

graniţele cu toţi vecinii săi. Să nu uitam şi că printr-o asemenea unire, România s-ar trezi cu 

doi cartofi fierbinţi în braţe: Transnistria şi Găgăuzia. Cum va gestiona România prezenţa 

armatei ruse pe teritoriul său? Să spunem că am face unirea fără Transnistria, dar cu ce drept 

le-am cere moldovenilor să renunţe la o parte din ţara lor?“ „Tovarăşa de drum a lui Ion 

Iliescu (reamintesc, cel care a ratat fereastra de oportunitate pentru unire în 1991-1992) a 

spus ca PSD este deschis la propunerea privind o declaraţie a Parlamentului în privinţa unirii 

României cu Republica Moldova. Traian Băsescu a plusat şi el, cerând un minister "al 

reunificării", deşi ca preşedinte a evitat mereu să  vorbească despre această temă. Pericolul 

unei poziţionări a Parlamentului pe tema reunificării e semnificativ: o declaraţie oficială a 

forului legislativ ar putea antrena o reacţie în lanţ din partea Rusiei, Ucrainei, Ungariei, şi ar 

ridica semne serioase de întrebare în rândul aliaţilor României cu privire la intenţiile 

Bucureştiului.“ „Basarabia nu a fost niciodată o chestiune între România şi Rusia, ci între 

Rusia şi Occident. Deci cei care vor decide în ce lume va fi încadrată R. Moldova, într-una 

europeană sau într-una eurasiatică, vor fi liderii marilor puteri vestice împreună cu liderii de 

la Moscova.” „PSD şi sateliţii au încercat şi vor mai încerca să impună unionismul ca temă de 

campanie şi să obţină o declaraţie a parlamentului nu din vreun autentic sentiment unionist, ci 

pentru că ştiu bine că nici preşedintele, nici guvernul nu se pot ralia, din motive pe care, 

dintre toţi inflamatorii de serviciu, doar Traian Băsescu le înţelege cu exactitate.‟ „Care sunt 

căile de aducere a Republicii Moldova la o viaţă normală, europeană. Există numai o cale 

singură, Unirea Republicii Moldova cu România. Guvernanţii de la Bucureşti, în al 

doisprezecelea ceas, parcă au înţeles acest lucru. Rămâne să înţeleagă acest lucru şi UE cu 

SUA!!“ „Cel mai curat rezervor de românitate este în Basarabia.“ „Societate deşchisă e care 

scoţi din ea ce pofteşti şi bagi în ea orice vrei!“„Cu basarabenii şi bănăţenii din Serbia ne 

putem întâlni în Europa Unită; nu cred că România poate să-şi permită aventuri în contextul 

actual.“ 

 

– Unioniştii sunt ai şmecherilor, inclusiv ai politicienilor  „Este vorba despre grupările de 

băieţi deştepţi al căror unic scop politic este să fure singuri în România, fără a da socoteală 

nimănui. Intrarea României în UE şi în NATO a adus iniţial beneficii substanţiale acestor 

grupări.“  „Diversiunea de la marşul unioniştilor a fost o încercare clară de a se testa reacţia 

autorităţilor.“ „mişto staţie are Simionică Martiru, mai tare ca alea ale jandarmilor hingheri-

ignobili-brute-mârşavnice-anti-unire, vădit kaghebişti-mineri-facişti-putinişti-tehnocraţi-

cheliceraţi-abhoraţi“ „ Concret, George Simion este un acolit de-al româno-albanezo-

italianului Ponta care a sărit din barca PRM, chiar înainte ca aceasta să se scufunde, în cea a 

lui Victoraş. În iunie 2015 îi scrie lui Ponta, în septembrie C.V.Tudor moare. Băiatul are simţ 

politic şi instinct de supravieţuire.“ „Staţia nu e de la acelaşi furnizor cu staţia de amplificare 

din aprilie-mai 1990?... Ba da! Chiar şi aia de sonorizare folosită de Ceauşescu la mitingul 

din 21 dec. 1989 era tot de la furnizorul ăsta.“ „Ţara o conduc străinii... Aceşti stăpâni ai 

României nu numai că s-au exprimat în repetate ori împotriva Unirii României cu Republica 

Moldova (vezi declaraţiile ambasadorului american la Chişinău dar şi gestul ambasadorului 

american la Bucureşti de a se poza cu cârpa secuiască în mână) dar au grijă ca tehnocraţii, 

aflaţi acum la ordinele lor, să înăbuşe în bastoane şi gaze lacrimogene orice mişcare 



32 

 

unionistă, aşa cum a fost cea de azi.“ „odată provocată emoţia publica şi confiscata agenda 

zilei, liderii manifestaţiei au trecut la obiectivul lor final: încercarea de a impune partidelor şi 

instituţiilor statului introducerea temei unirii pe agenda mainstream. Politicieni precum 

Ecaterina Andronescu, Sebastian Ghiţă, Traian Băsescu ori Daniel Constantin s-au căţărat 

imediat pe emoţia publică şi au intrat în hora unirii“. „PRU care dacă nu aţi înţeles este fostul 

PSD, se bucură ca un hârciog în vizuină când unioniştii cer să iasă Cioloş la dezbateri. “ „O 

gaşcă de sceleraţi ce ar arunca întreaga Românie în haos şi război păgubos cu Rusia doar ca 

să scape ei de consecinţele propriilor fapte prin care s-au îmbogăţit.“ „instigatori care îi 

îndeamnă pe participanţii la marşul Unirii de sâmbătă din Bucureşti să încalce traseul aprobat 

de autorităţi pentru miting şi să forţeze cordonul de jandarmi.“ „A doua lucrătură de zile mari 

a fost tentativa eşuată de a provoca revolta străzii prin deturnarea mitingului unionist şi 

canalizarea lui împotriva lui Cioloş‟. „Am asistat sâmbătă la o isterie indusă de televiziuni şi 

câţiva politicieni - Ghiţă, Andronescu, Constantin, Ponta, Codrin Ştefănescu, Tăriceanu, 

Băsescu, cam aceiaşi precum vedem, care pur şi simplu cereau demisia lui Cioloş şi instigau 

la revoltă în stradă.“ „Până în Republica Moldova nu există o majoritate care să dorească 

unirea cu patria mamă, orice manifestaţie unională rămâne doar imagine şi carne de tun ptr 

profitori în cazul de faţă fiind Băse – Ghiţă - Dragnea.“ 

 

6. Inapetenţa autoelitelor româneşti pentru unionism în Epoca Wash 

 

– Acesta este ultimul miting unionist. Pe de o parte, aşa idealism gen Acţiunea 2012 a promis 

Dodon că îl va scoate în afara legii, pesemne pentru a fi pe placul... Occidentului, căci Putin, 

mai bine informat, nu prea i-a luat niciodată pe români în serios: 

http://www.news.ro/cultura-media/lucian-boia-ambasadorul-american-la-chisinau-a-facut-o-

afirmatie-corecta-basarabia-nu-e-romania-video-1922400003002016091315559736 

Pe de altă parte, dacă s-ar începe azi, reconstrucţia unui patriotism funcţional pentru Neamul 

Românesc ar dura peste zece ani, aproape cât au asudat şi autoelitele la năruirea lui! 

 

– Demitizarea deloc întâmplătoare a lui Eminescu şi a lui Ştefan cel Mare, ca idoli 

basarabeni, după colţul de cotitură din 1997, a fost o despărţire de idealism, Dora, de orice 

jertfire pentru un proiect lipsit şi de finanţare, şi de noroc, şi chiar de recunoştinţa posterităţii.  

Nu mai e loc mediatizat decât pentru intelectualul plătit să gândească de un Stăpân generos. 

Deşi unioniştii, mărşăluind pe lângă trotuare goale sub balcoane goale, au fost trataţi pesemne 

pentru ultima dată, relativ paşnic. 

– Mda, percepuţi unioniştii ăştia ca nişte cerşetori culţi: adică unii care au ce mânca, nu crapă 

de foame, dar uite, dom'le, că râvnesc şi ei la nişte delicatese, de care numai noi, mai în UE 

fofilaţi, ne-am învrednicit! 

„Cu toate că evenimentul a beneficiat de o expunere mediatică foarte mare, nu mai mult de 

două-trei sute de bucureşteni s-au alăturat cauzei unioniste. Cei mai mulţi dintre aceştia erau 

membri ai asociaţiilor de revoluţionari sau nostalgici după Piaţa Universităţii din 1990.“ 

Da, trotuare şi balcoane aproape pustii, ferestre închise, obloane trase, presă absentă, moartă 

de tot dacă n-ar fi fost abaterea Marşului de la traseul prescurtat profesionist pentru a-i 

provoca, brusca şi injuria. 

 

– Cedarea Basarabiei 2016 era atât de uşor de evitat! Nici puterea politică, nici puterea 

intelectuală, nu au construit însă poduri peste Prut.  

– Lasă că şi psihoza unei Românii încercuite acum de putinişti poate fi valorificată! De 

ecranaci, de postaci, de căutătorii de finanţări ca eroi civilizatori... 
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Din perspectivă chişinăuiană, intelectualitatea care contează în RO, nici după ce presa a 

chelălăit n-a prea observat bruscarea Marşului Unionist din 22 octombrie, cum nu va observa 

nici Cedarea Basarabiei 2016 decât dacă cei care scriu cu proiect au şi segmentul de public 

patriot în vedere: l-au atins cu vreo frază de regret pentru Maia Sandu. 

Nepotul din Năpădeni al lui Grigore Căinaru nu se putea orienta: Igor sau Maia. Căutând, ca 

fan la Cărtărescu, a găsit o postare Fbk în 23 octombrie, dar despre căsătoriile între persoane 

gay. Apoi, Trump, Cohen, Gaudeamus. MD nu există... La Tismăneanu, link către un 

material Fenomenologia ereziei: De ce a fost spânzurat Imre Nagy? 

La Cristian Tudor Popescu, consideraţii tenis Simona a ţinut-o în frâu pe iapa sălbatică 

Madison. 

Elena Udrea meditează şi furnizează însemnări mondene, participând în 22, la nunta 

Honorius şi Corina Prigoană. 

Grig din MD se dumiri cu jind că tineretul studios şi nu neapărat cocalar din RO se pregătea 

fericit de Halloween. Iar adulţii nu pariau între Dodon şi Maia pentru 30 octombrie, ci între 

Trump şi Hillary pentru 8 noiembrie. 

Cel mult se ştia că Dodon n-are decât adversari mărunţi, răsfiraţi. 

 

– Nu, nici Dodon nu se aştepta ca un electorat neasistat intelectual din principiu – principiul 

anti Eminescu – să obţină în 30 octombrie o a doua şansă pentru RO, oportunitatea unui al 

doilea tur la alegerile prezidenţiale din MD! 

  

În Revista 22, episodul cu Marşul Unionist ratat e amintit anti-PSD de dna Pora, ca paragraf 

adăugat la un material preexistent despre spionarea dnei Kovesi de către profesionişti 

israelieni! De turul doi, se ocupă expeditiv dl Lăzescu, punând paragraful însă în faţă, la un 

material despre... importanţa alegerilor americane. 

Da, alegerile americane au preocupat orbitor presa română, mai ales după surpriza Trump din 

8 noiembrie, încât între 30 octombrie şi 13 noiembrie, Dodon n-a fost stânjenit cu nimic 

serios care să aibă influenţă asupra electoratului din MD. 

 

Matinal, de Halloween, 90% din presa online nici măcar nu are ştirea basarabeană pe prima 

pagină, că e turul 1 al meciului Dodon-Sandu, constată nepotul Căinarului. 

Nici despre turul doi, nu a existat pregătire pentru reflectarea dezastrului final: „victoria 

candidatului pro-rus la alegerile din Republica Moldova este un semnal de alarmă pentru 

Uniunea Europeană, scrie presa internaţională“, informează seriosul ziar România liberă, şi 

trece în revistă principalele titluri ale publicaţiilor internaţionale după victoria lui Igor 

Dodon. [Cu interesante citate. Abia mai târziu implicarea ziarului va creşte.] Tot a doua zi 

după fractura geopolitică, Ion Cristoiu: „O manipulare iresponsabilă în România de azi: 

Donald Trump - omul ruşilor; Andrei Pleşu: „Probleme de caracter... (o răfuială cu 

preşedintele unionist Băsescu). 

– În ce priveşte Basarabia, intelectualii din dreapta Prutului chiar dacă ar fi îndemnat la a-l 

vota pe Dodon, tot non-sens era, domnule Bazalau, deoarece nu au canal de comunicare cu 

masele şi nici nu s-au zbătut vreodată să-l aibă. Se citesc şi se laudă între ei, nu practică ceea 

ce se numea odată Luminarea Poporului.  

– A, iluminismul. Când alţii îşi înălţau popoarele, Ţările Române erau călcate de pustiitoare 

războaie ţaristo-otomane! Ce n-a fost să fie nu există. 

 

Vra să zică, dis-de-dimineaţă, pentru turul I, alegătorul G. C. din Năpădeni, grupa de vârstă 

18-25 de ani, a deschis netul românesc din UE, să se ia în exercitarea votului după 

intelectualii care practică la nivel de excelenţă Luminarea Poporului la Bucureşti, constatând 

că acolo se acordă consiliere doar... alegătorului american, din reciprocitate că şi ambasadorii 
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SUA se preocupă de Neamul Românesc! Pentru turul II, dimineaţa găsi: „Câştigarea votului 

popular de către Hillary Clinton, dacă se dovedeşte reală, adânceşte şi mai mult criza 

USA...“. Seara, când cu turul doi, merse pe la părinţii săi dodonişti, care se distrau pe A3 live: 

Dana Grecu acoperea singură momentul fracturii geopolitice, având în studio invitaţi 

ghicitori, horoscopişti, psihologi speciali, de interes duminical, marii omniscienţi ai canalului 

se spunea în sat că sunt la New York, să cumpere CNN-ul! 

 

Altfel spus, se fac două cincinale de UE şi nimic nu s-a schimbat în unionism din 2007! 

Infiltratul Grigore Căinaru a rămas interzis şi nici n-a mai îndrăznit să raporteze cui l-a 

paraşutat la Bucureşti, cu o blană de vulpe peste pielea de cămilă mancurtă, că nechezolii 

noştri de ambe speţe, care împart răspunderile soteriologice privind eşecul Mântuirii 

Neamului cu cleptocraţia şi burghezia de merit, nu prezintă niciun pericol privind recuperarea 

Basarabiei cu Transnistrie cu tot, deoarece ăştia se uită peste Prut cu conştiinţa celui ce se 

apleacă peste gard în curtea vecinei, ca fiind proprietatea altuia, sfântă pentru toţi liberalii cu 

oroare de amărâţi, inclusiv cei ce pupincuresc pe feseniştii brucanieni. 

Deci în perspectivă, el şi-a pus cu năduf problema renunţării la meseria de spion, a plictisului 

intrării în adormire, nevăzând decât stabilitate în modul original în care Autoelita se achită 

faţă de neluminatul norod după ce a ratat Reîntregirea Neamului, Monarhia şi Reprimarea 

Bolşevismului: în loc ca ea să-şi facă mea culpa că, spre deosebire de Românii Regali ai lui 

Nicolae Iorga şi ai preotului Grigore Constantinescu, n-a întreprins nimic serios decât să se 

autopremieze şi să se autopropulseze cumulard în funcţii bănoase, de nu mai iese nimeni în 

stradă la apeluri, ea mai bagă şi strâmbe postsecuriste răsuflate, ale urii de sine, cum că 

oricum noi Românii suntem o naţie de secături atomizate, cu o istorie de kkt, te pişi pe ea în 

cruciş, pentru cine să te mai zbaţi? – ceea ce inhibă orice chef de muncă până şi celui ce are 

a-i întocmi însuşi rechizitoriul amar, care s-o înfiereze şi s-o silească a-şi declara urbei şi 

celor orbiţi de publicitate, FALIMENTUL, pentru ca niciun brav naiv din provincie să nu mai 

spere că e, este, există cineva care se preocupă acolo sus, deasupra deasuprelor, unde a 

rămas toată noaptea lumina aprinsă, ca la cabinetul demagogului Mussolini, care s-a înţeles 

uşor cu Horthy şi cu Hitler, iar în ce priveşte Basarabia, sfatul de gintă latină a fost cedaţi.  

 

Drept pentru care – semn că, de la Nistru pân' la Tisa, din perspectiva de la Sydney la Tamisa 

e o problemă notabilă cu EduCultura, cu politicienii civici de dicţionar, cu Luminarea 

Poporului – nepotul G.C. al lui Grigore Căinaru din Năpădeni nu s-a mai dus la niciun vot, 

cum aveau să facă mulţi tineri, grupa de vârstă 18-25 de ani, porniţi pe neîntoarcere! 

– Stat eşuat, e clar că există tineri care nu simt nicio obligaţie faţă de ţara de baştină şi niciun 

imbold de a se mai întoarce din Occident sau chiar din România sau Rusia să muncească 

pentru oligarhi la recuperarea ultimului miliard subtilizat, ultimul din nu se ştie câte. 

 

Înspăimântătoarea indiferenţă a studenţimii bucureştene, a universitarilor şi a artiştilor din 

RO. Bloguri şi chaturi. 

„Doar zece la sută din tineretul propriu-zis, 18-25%, a votat în MD, semn că proiectul de 

viaţă e a te pripăşi în străinătate.‟ 

[O întrebare ipocrită, în Revista 22] „Cum vă explicaţi faptul că la turul întâi au votat în 

România foarte puţini cetăţeni moldoveni? Nici măcar 10.000, deşi numărul lor este foarte 

mare. Şi-au pierdut ei speranţa în orice viitor al Republicii Moldova? De ce credeţi că s-au 

prezentat atât de puţini?‟ 

– Simplu, Dora. Li se rupe-n paişpe! gândi el cam repede.  

– Explicaţia, se enervă basarabeanul Grig, e contaminarea cu batjocorirea istoriei Neamului 

Românesc, de cum trec Prutul aici la noi, infectarea în Epoca Mooye, domnule Bazalau, cu 

doctrina postromânismului cum că n-avem trecut, deci nici viitor! 
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– Ar trebui ca Germania să  depuncteze intelectualii români care solicita invitaţii sau finanţări 

dacă nu au în CV-ul Europass colaborări strânse cu omologii lor din MD. 

– Adevărul e că nimeni nu se aştepta ca Maia Sandu să obţină 38%. Tragic este că norodul a 

votat pro-Est din instinct, neasistat intelectual dinspre România, unde fără incidentul Simion 

n-ar fi fost discutate decât alegerile proprii sau cele din USA. În postromânism, doctrina că 

RO n-are trecut, deci nici viitor, te face să te ruşinezi să practici Luminarea Poporului 

tălmăcind băbeşte condiţiile de finanţare euroatlantică. Nu există niciun discurs intelectual 

către basarabeni, dacă cel politic e riscant. Victoria lui Dodon în turul doi mai este favorizată 

de faptul că RO, de frica Ambasadorului, a acuzaţiilor de unionism, nu etalează vreun sprijin 

viitor concret, pe când Rusia tot dă: televiziuni, locuri de muncă, pieţe de desfacere, gaze etc.   

 

– De regulă, Ţara Românească Mare sau părţi din ea sunt ocupate la mica înţelegere: e destul 

să ne scoată din NATO, de pildă olandezii, Daily Mail, Sputnik şi alţii care nu ne vor în 

Schengen sau în Euro, poate nici în Uniunea Vamală. Decât atac nuclear, mai ieftină o 

invazie subtilă ca în Crimeia, profitând şi de descurajarea patriotismului în postromânism 

http://propinatiu.ro/carti 

Avram Iancu, erou sau criminal? http://www.historia.ro/numar/historia-nr-113-mai-2011 

http://adevarul.ro/locale/hunedoara/marturii-cumplite-despre-avram-iancu--craisorul-

muntilor-invinuit-decimat-sate-intregi-locuite-unguri-

1_562faca7f5eaafab2c16b117/index.html 

http://www.atacdeconstanta.ro/articole/3506-avram-iancu-simplu-mercenar-in-slujba-

austriecilor.html 

Sunt dacii strămoşii noştri? http://www.historia.ro/numar/historia-nr-120-decembrie-2011 

http://www.atacdeconstanta.ro/articole/3563-decebal-jefuitorul-rege-al-dacilor.html 

A învins Mihai Viteazul la Călugăreni? http://www.historia.ro/numar/historia-nr-100-aprilie-

2010 

http://www.atacdeconstanta.ro/articole/3493-mihai-viteazul-sarlatanul-ajuns-erou-

national.html 

http://adevarul.ro/locale/bistrita/cum-s-a-folosit-mihai-viteazul-familie-a-si-pastra-functia-

domnitorul-a-imprumutat-rand-dusmanilor-sotia-fiul-fiica-

1_56bb6bc35ab6550cb8a842b0/index.html 

http://adevarul.ro/locale/botosani/adevaratul-motiv-fost-decapitat-constantin-brancoveanu-

era-considerat-marile-puteri-europei-fatarnic-1_55d0591ef5eaafab2c905bbe/index.html 

http://adevarul.ro/locale/botosani/cei-mai-sadici-fustangii-criminali-voievozi-romani-

apucaturile-canibalice-Tepes-adevarul-despre-piramida-capete-lapusneanu-

1_5666dd707d919ed50e0365dd/index.html 

http://adevarul.ro/locale/hunedoara/ororile-sexuale-celor-mai-desfranati-voievozi-romani-

Stefan-voda-ucis-timpul-unui-desfrau-iancu-voda-sasu-le-rusina-giupanese-

1_566efbf57d919ed50e397153/index.html 

De Ziua Naţională 2015: http://adevarul.ro/locale/buzau/sacrificiul-uman-geto-daci-femei-

injunghiate-mormintele-sotilor-tineri-aruncati-varfurile-sulitelor-

1_5659bdb57d919ed50eaeb16b/index.html 

Pentru bac, etica mioritică răstălmăcită, la fel haiducia: http://revista22.ro/18563/.html 

http://revista22.ro/70252851/dreptul-sexual-al-mosierului-balada-toma-alimos-o-nou-

interpretare.html 

Eminescu pornograf: 

http://www.zdg.md/stiri/eminescu-potrivit-pentru-reclama-testelor-de-boli-venerice 

http://www.activewatch.ro/ro/freeex/reactie-rapida/confuzie-si-stigmatizare-in-reactia-

ministerului-culturii-fata-de-folosirea-imaginii-lui-mihai-eminescu 
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http://www.evz.ro/elevii-care-au-dat-bacul-nu-stiau-asta-eminescu-a-scris-si-poezii-

porno.html 

http://www.dcnews.ro/mobile/poezia-pornografica-scrisa-de-mihai-eminescu-nu-se-preda-la-

coala_503106.html 

http://www.realitatea.net/poezia-pornografica-scrisa-de-mihai-eminescu-nu-o-gase-ti-in-

manualele-de-literatura_1694207.html 

http://adevarul.ro/locale/botosani/mihai-eminescu-opera-pornografica-obsedat-femei-geniul-

botosani-isi-refula-cele-mai-bolnave-dorinte-poezii-deocheate-iubea-carnal-crancen-total-

1_54f5ceea448e03c0fd2f74a5/index.html 

http://adevarul.ro/locale/botosani/ce-crasme-prefeau-eminescu-creanga-placea-petreaca-

duceau-zile-intregi-chefuri-localuri-marginase-evitau-restaurantele-lux-

1_5711cf5b5ab6550cb8089b6e/index.html 

http://adevarul.ro/locale/botosani/de-ura-reactionarul-creanga-munteni-olteni-scriitorul-isi-

dorea-moldova-rupta-regat-participat-revolta-iasi-1_556abbc2cfbe376e35c69448/index.html 

http://www.catavencii.ro/armata-romana-ia-cadrilaterul-si-niste-holera/ 

http://ziuadecj.realitatea.net/cultura/cutremur-in-tagma-istoricilor-ardelenii-nu-ar-fi-vrut-

unirea-cu-romania-in-1918--126075.html 

http://adevarul.ro/locale/botosani/cum-era-politicianul-nicolae-iorga-mediocru-vanitos-

banuit-nepotism-fanatism-intolerant-1_558e8b5a6471c92e06a26432/index.html 

http://www.news.ro/cultura-media/lucian-boia-ambasadorul-american-la-chisinau-a-facut-o-

afirmatie-corecta-basarabia-nu-e-romania-video-1922400003002016091315559736 

 

Şi să nu-şi închipuie nimeni că Cedarea Basarabiei 2016 va schimba ceva în postromânism. 

Selectarea de momente istorice penibile va continua. Nici 2 săptămâni după ratarea evitării 

dodonizării Basarabiei, portalul Adevărul continuă la 26 noiembrie imperturbabil să facă 

istorie ca înainte.  

De ce nu şi-au dorit, de fapt, moldovenii să se unească cu muntenii. Soldaţii au înăbuşit în 

sânge o revoltă antiunionistă la care a participat şi Ion Creangă: 

http://adevarul.ro/locale/botosani/de-nu-si-au-dorit-fapt-moldovenii-uneasca-muntenii-

soldatii-inabusit-sange-revolta-anti-unionista-participat-ion-creanga-

1_583849f85ab6550cb8d6df00/index.html 

 

– Ay! 98,89% - votanţi pro-Dodon în UTA Găgăuzia! De ce, Dora, aşa? Oare de câte ori au 

conferenţiat megaintelectualii sau seismectualii noştri în Unitatea Teritorială Administrativă 

Găgăuzia şi raionul Taraclia? Ce televiziuni bucureştene au mers la Deni Vina, Ziua Vinului, 

organizată de primăria Comrat, sau la Festivalul Florilor datorat edililor din Cimişlia? 

– Nu-i pricină, zâmbi domnul Bazalau, că nici la Festivalul Plăcintelor de la tine de la 

Năpădeni nu s-au înghesuit televiziunile noastre să transmită! 

 

Dar care e situaţia peste Prut? De unde vin unioniştii ăştia? Ce ştiţi despre viitorul lor 

preşedinte Dodon, care s-ar părea în 22 octombrie, în ziua Marşului, că încă n-are adversar? 

De ani buni, doar Adevărul a urmărit serios evoluţiile din MD. Selecţie sugestivă de titluri şi 

linkuri. 

 

Igor Dodon, politicianul filorus care vrea să rupă din teritoriul României 

http://adevarul.ro/international/europa/video-igor-dodon-politicianul-filo-rus-vrea-rupa-

teritoriul-romaniei-1_56a7ab7237115986c6ebd528/index.html 

 

„Успехов и победы! Лучше чем Додон на сегодня не вижу.“ 

 



37 

 

Cine încearcă să întoarcă Moldova dinspre UE 

http://adevarul.ro/international/europa/cine-incearca-intoarca-moldova-dinspre-ue-

1_53947e510d133766a8672d24/index.html 

„Daca privim statisticile comerciale, peste 50 la sută comerţul extern al Republicii Moldova 

este cu UE. Sub 20 la sută revine Rusiei. Anul trecut Republica Moldova a exportat mai mult 

în Turcia decât în Rusia: 

http://www.contributors.ro/global-europa/interviu-nicu-popescu-maia-sandu-a-obtinut-cel-

mai-mare-scor-electoral-obtinut-vreodata-de-o-forta-pro-europeana-in-republica-moldova/ 

 

Cântece sovietice şi nostalgie. În ajunul Zilei Independenţei, Igor Dodon a organizat un marş 

cu prilejul eliberării Moldovei de sub ocupaţia fascistă 

http://adevarul.ro/moldova/politica/video-cantece-sovietice-nostalgie-In-ajunul-zilei-

independentei-igor-dodon-organizat-mars-prilejul-eliberarii-moldovei-ocupatia-fascista-

1_57bd6b8e5ab6550cb80c7b97/index.html 

 

În schimb, 27 martie 2018, pt. Dodon: Ziua unirea cu România - ziua doliului naţional: 

https://www.youtube.com/watch?v=fECy0TGWAGI 

 

[De ce a-l maltrata pe Simion înseamnă a-l sluji pe Dodon.]  

Socialistul Igor Dodon cere Parlamentului să interzică spoturile şi organizaţiile unioniste. 

„Noi vom interzice propaganda unionistă, vom pedepsi prin lege distrugătorii statalităţii 

moldoveneşti şi vom deturna procesul de românizare forţată a copiilor noştri. Scopul nostru 

este salvarea Republicii Moldova ca stat, identitate, independenţă” a declarat Igor Dodon. 

În acelaşi timp, deputatul socialist, Vlad Bătrâncea, a rupt harta României Mari. 

http://stiri.tvr.ro/chisinau-un-deputat-socialist-a-rupt-harta-romaniei-mari-in-timpul-unor-

dezbateri-din-parlament_68314.html 

 

Expulzarea lui George Simion, invocată azi de ecranacii şi postacii români drept dovadă că e 

mitingist derbedeu, are explicaţii politice ferme: 

http://adevarul.ro/moldova/actualitate/igor-dodon-cereparlamentului-interzica-spoturile-

organizatiile-unioniste-1_532ae8e10d133766a8126ab7/index.html 

 

Deosebit de interesant, prin asemănare cu RO pre-Kovesi, e această MD a corupţiei dintr-un 

articol încă existent pe net, din 2011, deşi autorul ar fi devenit în 2016 consilier electoral 

tocmai al candidatului atacat cu atâta ferocitate: 

http://bogdantirdea.blogspot.ro/2011/06/el-isi-umple-buzunarele-si-nu-l.html 

 

– Ce pretinde Autoelita pentru a sprijini unionismul? Autoelita, ca extract pur de 

intelectualitate care contează (fiindcă are public) cere puţin prin pubintelectualii ei: în MD, să 

apară de la sine un unionism de 60-70% şi să se progreseze în recuperarea înapoierii 

infrastructurii şi economiei, ca şi în eradicarea corupţiei. Şi atunci, da, mai discutăm! 

 

Generaţia Eminescu la Putna a stabilit strategia aşa: întâi unitate culturală, cea politică va 

veni la momentul european oportun. Or, autoelitele se complac în postromânismul că n-avem 

trecut, deci nici viitor, nici nu e nevoie de patriotism în şcoli. 

Iar unde diplomaţii e periculos să se angajeze, generaţia Nicolae Iorga observase că oamenii 

de cultură pot face mai bine treaba eminesciană decât politicienii, adesea nu numai corupţi 

sau vânduţi, ci şi inculţi cu tot cu hrăpăreţii lor consilieri. 

Istoricul Epocii Mooye, lungă cât România Mare Regală 22 de ani 1989-2011, fiind că 

invers, politicienii s-au mai demagogit, pe când tocmai pubintelectualii, intelectualii care 
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contează când publică, s-au pus pe o zgârcenie admirată de duşmanii noştri. Varianta online 

Cotidianul, prin 2006, toamna, se fuduleşte cu un material descurajant, intitulat Cât ne-ar 

costa Unirea cu Basarabia, adică 30-35 miliarde euro în primii cinci ani! Instructiv în 

postromânism e că România intelectuală antiunionistă s-a ales repede cu o datorie externă de 

vreo trei ori mai mare, care vedem azi că e pe nesimţite suportabilă: http://www.9am.ro/stiri-

revista-presei/Actualitate/44628/Citi-bani-ne-ar-costa-unirea-cu-Basarabia.html 

http://www.contributors.ro/editorial/unire-cu-basarabia/ 

Dar antiunioniştii, mai ales cei trăiţi printre străini, nu se lasă, Cedarea Basarabiei 2016 are, 

vra să zică, o solidă tradiţie a argumentării: 

http://adevarul.ro/news/politica/ce-spun-analistii-despre-marsul-unionist-bucuresti-nu-exista-

resurse-bucuresti-chisinaupentru-reunificare-1_580cf8725ab6550cb8d71395/index.html 

 

– Nimicirea mitului eminescian prin demersul Dilema 265 viza doar pe gazetar, nu pe 

recitatorii care-l exasperau pe bloggerul Pleşu. Consecinţele undei cauzale merg de la 

descreşterea demografică prin reducerea amorului românesc cu peste 70% până la prăbuşirea 

presei aproape până la brâu în latrina tabloidă, domnule Bazalau. Chiar şi viaţa culturală a 

pierdut unele dimensiuni, s-a atrofiat. Nimeni nu îndrăzneşte a cerşi fonduri pentru montarea 

piesei lui Delavrancea Apus de soare. În schimb, pentru a lovi în voievod la 400 de ani de la 

deces sau la sanctificare, se poate calchia în batjocură un titlu A pus de mămăligă. 

Cu efectul electoral basarabean de azi, vra să zică, exact miturile unioniste au fost lovite de 

megaintelectuali din dreapta Prutului. Da, nu doar Eminescu cel păros. Nici Ştefan cel Mare 

al lui Eminescu nu i-a scăpat dezvoltării acelui desant bine gândit şi nici Prima Unire, de la 

1600, singura precauţie naratologică fiind atribuirea discursului, necreditabilă, către... Iliescu: 

Căci Ştefan cel Mare, mărunt de statură dar mare figură este cel care, inspirat de 

Duhul Sfânt (…), a rostit o zicală nemuritoare, ce i-a servit drept deviză, şi care-apoi s-a 

dovedit o lege-a pământului pentru toţi voievozii ce i-au urmat: «În duşmani cu hula, în 

popor cu sula!» Nu-i de mirare că toţi moldovenii de azi îi seamănă ca două picături de apă: 

pitici, peltici şi degrabă vărsători de sânge nevinovat. Apoi, Mihai Viteazul. A avut, ce-i 

drept, neclarităţi ideologice, i-a legat pe ţărani de glie, dar a şi unit cele trei ţări Româneşti, 

cum mai târziu, în mod simbolic, istoricii au unit trei bucăţi de hârtie ca să alcătuiască 

faimoasa lui frază-testament: «Pohta ce-am pohtit: Moldova, Ardealul, Ţara Românească». 

(Orbitor 3, p. 420) 

 

Era ca o lovitură de cuţit în spate (Dolchstoss) dată de intelectualitatea cosmopolită de la 

Bucureşti, deja ruptă de norod şi de stradă (de macadam, de caldarâm, de cuburile de granit, 

de Baricadă, de Piaţa Universităţii, de bordurile lui Videanu), intelectualităţii unioniste de la 

Chişinău, care încă era cu poporul şi pentru popor, iar acesta o respecta, o urma şi o proteja.  

 

Dintre toate ţările de pe-aici, RO e singura care-şi ia la mişto intelectual valorile naţionale. În 

postromânism, ne pomenim mereu cu câte o mică ciupeală te miri unde şi nu ştii dacă e 

întâmplare sau nu. Mici exemple. Muzeul Naţional de Istorie face 20 de ani de reparaţii, iar 

cel al Literaturii a fost anihilat. Pentru Centenarul Marii Uniri 2018, avem la Alba Iulia o 

groapă permanentă la intrarea spre Sanctuar: http://www.panoramio.com/photo/110337849 

http://vimeo.com/95670297  

Iar pentru cronicarul Neculce, străinul în Wikipedia, găseşte NUMAI la noi o rubrică 

originală – naţionalitate – , din care rezultă din steag că nu era român: 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Ion_Neculce  

http://adevarul.ro/news/societate/nationalitate-cetatenie-

1_572380075ab6550cb873b00d/index.html 
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La Sibiu, primar fiind Iohannis, Gheorghe Lazăr din calcar înalt a fost înlocuit de unul din 

bronz fără soclu, luat la mişto ca încasator la toaletele ecologice când e popor în Piaţa Mare. 

La Bucureşti, Traianul de pe trepte e perceput ca o persiflare bestsellară a conţinuturilor 

Muzeului Naţional de Istorie. Etc. 

Anticiparea finală, vra să zică, e că în decembrie 2018 se va rasoli Centenarul Marii Uniri, în 

prealabil explicându-se de la om la om şi de la friend la friend că nu e bine să irităm pe 

vecinii ostili, unii îndoliaţi, îndulcind, totodată şi proiectul de Ţară. 

7. Simpatia minorităţii rusofone e cheia strategică a unionismului 

 

Pentru mulţi neinformaţi despre progresele Rusiei sub Putin, pare total imbecilă opţiunea Est 

a MD, când Vestul are toate cheile raiului pe hamburgeri! Nimeni nu compară ce sos kitsch 

pot vărsa canalele noastre peste Prut cu oferta aproape cultă a televiziunilor ruse, adesea 

încremenite într-un fel de clasicism, în militarism şi într-un folclor savant. 

 

Spre deosebire de anii Epocii Mooye de până-n 2011, presa azi, în Epoca Wash, e aproape 

tabloidizată la noi, iar tembelizorul erupe permanent campanie electorală, prin  numeroase 

canale aşa-zis ştiriste, dar în medie cam inculte, încât cetăţeanul a rămas cu impresia că 

numai RO s-a înălţat pe noi culmi de progres şi civilizaţie, în timp ce Rusia a stat pe loc, are 

ea nişte rachete şi rakeţi, dar ştim noi că în rest moare de foame şi înapoiere! 

Nimic mai fals, şi e uşor de verificat. În Wikipedia, găsim că pibul românului e $9,438 iar al 

rusului $7,742, însă din perspectiva parităţii puterii de cumpărare, deci a ce vede cu jind 

basarabeanul gastarbeiter la Moscova, nu o ducem, fireşte, mai bine ca mari importatori până 

şi de hrană: avem $22,319, faţă de $25,185 RU sau $ 20,649 Cuba, – în MD fiind explicabilă 

exasperarea generată de un dramatic numai $5,082.  

 

Iar în Rusia ar lucra cam 400 000 de cetăţeni din MD. 

Dodon: „De doi ani de la semnarea Acordului de Asociere, noi importăm mai multe mere din 

UE decât exportăm.”  

Edward Lucas: Să nu ne înşelăm asupra slăbiciunii economiei ruseşti: 

 http://www.contributors.ro/editorial/sa-nu-ne-inselam-asupra-slabiciunii-economiei-

rusesti/ 

 

Minoritatea rusofonă este o mare absenţă în discutatul demers al unionismului şi e de mirare 

să nu existe interes pentru UE şi în rândurile tineretului rus măcar. Mai mult încă, însăşi 

Rusia ar avea mari avantaje dacă ar dispune în UE de o comunitate puternică, precum aceea 

din MD. E atunci înduioşător să vezi şi să auzi ecranaci care îşi închipuie că ei ghicesc ce va 

face Putin! Iar de Dodon la fel, deşi el însuşi ar trebui să se întrebe dacă va reuşi în toate 

antiunionismele câte a promis privind foarte încruntat spre RO! 

 

La 26 martie 2010 aniversar, Ziarul Poporului observa online din start că trebuie să existe şi 

în comunităţile rusofone unionişti şi că datori suntem să implementăm Clauza minorităţii 

celei mai favorizate: 

„Noii Golani au dreptate: e timpul faptelor nu al vorbelor. Poate că memorabila aniversare în 

trei culori stăruitoare a Unirii, la 27 martie 2009, a alimentat Speranţa în perspectiva căreia s-

au născut protestele din 6-7 aprilie, când tineretul a readus Republicii Moldova un viitor 

european. 

Problema cheie a unionismului este cum lămurim minoritatea rusofonă că e mai bine aşa. 

Revine elitei intelectuale româneşti de pretutindeni sarcina de a demonstra convingător că o 

ipotetică Uniune Democrată a Rusofonilor din România s-ar bucura la Bucureşti de clauza 

minorităţii celei mai favorizate: ar fi aproape tot timpul la putere în diverse coaliţii, cum 
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demonstrează ultimii noştri 20 de ani de democraţie, prin precedentul privind Uniunea 

Democrată a Maghiarilor din România! 

Fanatismul ultramaghiar al marelui revoluţionar Tőkés László a întrerupt vremelnic această 

exemplară cooperare, tocmai când am ales un preşedinte de naţionalitate germană, dar 

românii au dovedit deja omenirii că sunt mai apţi pentru a vieţui în multiculturalitate decât 

toţi vecinii lor şi decât majoritatea europenilor! 

 

Postacii noştri, deşi umblă pe net, ştiu despre Rusia puţin, cam cât ştia şi Hitler Goebbels 

când l-a atacat pe Stalin. Iar ce nu pricep ecranacii noştri e că avem de a face mai degrabă cu 

o putere culturală, nu cu o supraputere universitară cam ca a lui Trump.  

 

Adormirea vine şi de la faptul că în postromânism nu mai facem reportaj dincolo de Prut şi 

imaginea norodului despre Rusia e una fantezistă, ca despre o regiune periculoasă, cu rakeţi şi 

rachete, mai subdezvoltată însă decât era chiar RO în 1992: http://www.evz.ro/saracie-

alcoolici-perversiuni-si-indivizi-dubiosi-in-trenuri.html 

http://www.evz.ro/rusii-sunt-zurliii-si-zapacitii-planetei.html 

– Imaginile astea sunt vechi, bune de somnifer, domnilor! Moscova e deja deasupra 

Bucureştiului: https://www.youtube.com/watch?v=Q5MoiU1y58I  

https://www.youtube.com/watch?v=Lur6HOdMRYw 

 

– Ruşii ne mai pot surprinde în postromânism  prin Cultul Învăţătoarei:   

https://www.google.co.uk/search?q=%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0

%BD%D0%B8%D0%BA+%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1

%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B5&biw=1646&bih=915&source=lnms&tbm=isc

h&sa=X&ved=0ahUKEwjHh-u9-

JnQAhXJXBoKHTT0AfgQ_AUIBigB#tbm=isch&q=%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8

F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA+%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5

%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0 

Canal tv cultural solid: http://tvkultura.ru/  Internet didactic serios: 

https://www.youtube.com/user/1obrtv/playlists 

Înţelegerea rolului muzeului: https://www.youtube.com/watch?v=frEgi9jyvlM  

Biblioteci online halucinante, de nevisat: http://royallib.com/ 

 

Nu avem corespondenţi permanenţi măcar la Chişinău, la Cernăuţi, la Budapesta sau la 

Moscova, rezultatul fiind că despre Rusia, Poporul, permanent bombardat cu mesaje 

panicarde, a ajuns să-şi imagineze că Putin deţine o putere militară divină, cum n-a avut nici 

Hitler când a atacat Danemarca şi, în acelaşi timp, ţarul ăsta e un terchea-berchea: 

http://www.mediafax.ro/life-inedit/viata-de-vip-vladimir-putin-copilaria-si-ascensiunea-

politica-de-la-golanul-volodea-la-liderul-rus-15777192 

Or, consternarea occidentală vine de la faptul că Putin e un om din Sankt-Petersburg, un 

municipiu al cărui potenţial cultural e de vreo 137 de ori cât al Bucureştiului. Atât ca 

patrimoniu: https://www.youtube.com/watch?v=37c_0gxd3s8 

Cât şi ca sincronism cu lumea: https://www.theguardian.com/cities/2015/mar/09/insider-

cultural-guide-st-petersburg-russia 

 

Viitorul lider rus a urmat aici Liceul German şi a mai stat cu... treburi şi 5 ani la Dresden, 

oraşul redescoperirii frumuseţii antice, unde se închina Dostoievski artei sudice, Madonnei 

Sixtine, pe drumul lui Goethe la Italia: https://www.youtube.com/watch?v=Qp2hzd60K18 

eventual ascultând Dresdner Kreuzchor - Weihnachtsoratorium 

https://www.youtube.com/watch?v=cWKJFogshwg 
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Şi învăţând aici cum trebuie să reconstruim noi Mănăstirea Văcăreşti din sacru inginereasca 

Der Wiederaufbau der Frauenkirche: https://www.youtube.com/watch?v=kk2_32a3L_0 

Destruction of the Christ the Savior Cathedral, 1931 

https://www.youtube.com/watch?v=YFlx55OANg8  

The Cathedral of Christ the Saviour (Moscow, Russia) 

https://www.youtube.com/watch?v=Lf4un-ZF8rQ 

Cu un comentariu că până şi cântecul creştin cere aptitudini războinice, moral bun: 

https://www.youtube.com/watch?v=LzCVhcpjiaI 

 

– Puţini români ştiu de utilizarea Edinstvo a ortodoxiei cu ţarism cu tot, nici ce înseamnă a fi 

un bun cazac, în timp ce la noi BOR e injuriată şi când trebuie şi când nu, mergându-se până 

la a i se scuipa românului masa de Sfintele Paşti cu îndemn viral la economii şi la întoarcerea 

la sapa de lemn: https://www.youtube.com/watch?v=CMlgo7sLHho 

– Gravă fiind şi murdăria că nu opunem nimic la naţionalismele din jur în postromânism, 

patriotismul, când nu e interzis fiind luat la mişto că pute:  

http://adevarul.ro/news/politica/romania-pute-romani-

1_5821ae655ab6550cb85064c5/index.html 

 

Nu departe de Sulina, naţionalismul rus cumulează toate resursele mitice: cazacii, ţarismul, 

panslavismul, militarismul sovietic, în modalităţi de accesibilitate totală, dispreţuite la noi cu 

tot cu Luminarea Poporului şi Cântarea României a lui Russo. Aici, suntem complet striviţi! 

N-avem nimic similar, capitulăm dacă nu ne apără alţii, chiar mai uşor decât la Cedarea 

Basarabiei 2016. Posibil studiu de caz 

https://en.wikipedia.org/wiki/Kuban_Cossack_Choir 

Ansamblu a cărui excelenţă e compatibilă cu a celebrului Balet Bolşoi: Праздничный 

концерт Кубанского казачьего хора (2006) 

 https://www.youtube.com/watch?v=PTXnKoGYyqM 

Aici, la 2006, avem o componenţă a ansamblului în floarea vârstei creatoare. E vrednic de 

pedeapsă cine nu urmăreşte întregul spectacol, căruia i se integrează un bun moment şi 

celebrul cineast Nikita Mihalkov (Не для меня придёт весна). 

[La noi, scârba de costumul naţional s-a larg implementat de îndată ce s-a spus că purtarea lui 

jigneşte alte popoare, şi încă dintre cele care vor supravieţui globalizării, adică Epocii Wash.]  

 

O Românie dezarmată moral prin postromânism. S-ar ruşina să importe un asemenea marş: 

https://www.youtube.com/watch?v=dkJOQWJSSuo 

http://lyricstranslate.com/ru/%D1%88%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B0-

%D0%BF%D0%BE-%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D1%83-hat-all-around.html 

 

Memorabilul pentru petrecere în voie bună dintr-un singur cântec: 

Посреди России встану - Ансамбль "Частушка" и Кубанский казачий хор 

https://rutube.ru/video/aa681c7c294f95ad28b7f4ce07a36477/ 

Sau din două, cu Elena Semuşina – Ах, судьба, моя судьба: 

https://www.youtube.com/watch?v=_Pfm4YXberQ 

 

Кавказские частушки (Caucasian ditties) - Алёна Пруднева 

https://www.youtube.com/watch?v=sGxYLwTBJcM 

Aceeaşi puştoaică, Aliona Prudniova, propunându-ne o variantă de neuitat pentru Katiuşa: 

https://www.youtube.com/watch?v=ZuiaMQ3pwrI 
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Acest minunat cântec de invazie întru cotropire şi reacţie, care pare băşcăliei de la noi 

transmis de pe altă planetă, Natalia Guba - Горькая моя Родина  

https://www.youtube.com/watch?v=BNPApbFs_r8 

Învecinat religiozităţii, Natalia Guba - Gospodi pomiluy (Lord, have mercy) 

https://www.youtube.com/watch?v=K1LdxctI5OA 

https://www.youtube.com/watch?v=h2SFgPD2Zms 

 

Şi totodată, solidaritatea slavă, plus naşa russkaia zemlia. Neverosimilă pentru cine şi-a 

înstrăinat jumătate din pământul arabil! Natalia Guba - Farewell of Slavianka. Прощание 

славянки.  

https://www.youtube.com/watch?v=KgltAfalARw 
Russian patriotic march, in honour of the Slavic women accompanying their husbands in the First Balkan War. 

The melody gained popularity in Russia and adjoining countries during World War I, when the Russian soldiers 

left their homes accompanied by this music. This march was performed also during parade of 7 November 1941 

on the Red Square, after which soldiers went straight to fight in Battle of Moscow. This march was also used as 

an unofficial anthem of Admiral Kolchak's White Army. 

 

Marina Golcenko pe versurile poetului naţional al Ucrainei (!), desigur înainte de Crimeia. 

https://www.youtube.com/watch?v=GQZ_IwIl1QA 
Violent wind, Violent wind, you talk to the ocean! 

So ask the blue sea! It knows where my beloved one has wandered. It will tell me, the blue sea, where he has 

found his grave. If my darling has drowned, I shall become a mermaid to seek him under the waves. 

Music by Alexander Dudnik, the leader of Kubanski Choir. 

Lyrics: Taras Shevtshenko. 

 

Aceeaşi Marina Golcenko în acest alegoric poem al panslavismului. 

https://www.youtube.com/watch?v=dxQ2-KxKA5Q 

https://www.youtube.com/watch?v=Alm3ROJtlGE 
Oh les meules (A.K. Tolstoi, 1840) 

Oh, les meules, les meules sur la vaste prairie 

 On ne peut les compter, ni les envelopper d'un regard. 

 Oh, les meules, les meules, dans le vert des marais 

 Debout comme sentinelles, que gardez-vous ? 

 « Braves gens », nous étions des fleurs 

et on nous a couchées par des faux aiguisées. 

 On nous a éparpillées au milieu des prés. 

 On nous a dispersé loin les unes des autres. 

 Des visiteurs rusés, nous ne pouvons nous défendre 

à nos têtes il y a des corbeaux noirs 

 à nos têtes, éclipsant les étoiles 

Une volée de choucas font leurs nids immondes 

 Oh, aigle, aigle, notre père éloigné 

 Viens à nous, redoutable, les yeux perçants 

 Oh! aigle, aigle! Ecoute nos gémissements 

ne permet plus aux corbeaux de nous bafouer 

 Punis-les vite de leur arrogance. 

 Frappe-les du ciel pour qu'ils perdent leurs plumage. 

 Pour qu'ils volent dispersés, pour que dans la steppe immense 

Le vent les pousse, loin, loin. 

 

Cum arată ansamblul pe stadion, iar russkaia zemlia, greu inteligibil pentru cine a rămas pe 

nesimţite fără jumătate din ogoarele ţărişoarei sale! 

https://www.youtube.com/watch?v=B0Q3Ob5RNPE 

 

Câtă emoţie poate stârni Kuban Cossack Choir în Serbia: 
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https://www.youtube.com/watch?v=a883c47yy5E 

Sau în Belarus: 

https://www.youtube.com/watch?v=me9NBSYdINQ 

 

Cântecul despărţirii întru gloria de războinic, Їхав козак за Дунай (Elina Karpenko, Dmitri 

Pavlîcev):  https://www.youtube.com/watch?v=dqCA-s91TUU 

Cântecul fetelor care aşteaptă, un război întreg, să li se întoarcă iubitul, constatând îndurerate 

că omul li s-a schimbat complet, Каким ты был, таким остался (Elena Semuşina, Marina 

Golcenko):   https://www.youtube.com/watch?v=RiKr6vC7HL0 

 

Noi românii să ne bucurăm cu Evghenia Djevaga de ceea ce este simţire universală. 

Комарики-мушки дробненькие. https://www.youtube.com/watch?v=79tPl4OZMys 

Şi tot Evghenia Djevaga, semn că nu se renunţă prosteşte la resursele muzicale ucrainene 

Ukrainian Folk Song, I have a sin - Ой,я знаю, що грiх маю 

https://www.youtube.com/watch?v=P4Gm7QcPGFk 

 

Acea oroare de grosolănie nesimţită pe care noi am pus-o pe făraş odată cu Pe lângă plopii 

fără soţ: Марина Крапостина и ККХ - Когда баян не говорит (1997), evocarea 

acordeonistului Grigorii Ponomarenko, cam cum global Piaf în Padam, Padam: 

https://www.youtube.com/watch?v=Nq6nxR4kzfQ 

 

Bijuteria de la Krasnodar a genialului dirijor Viktor Zaharcenko ar fi trebuit să fie protejată 

de UNESCO împotriva pierderii unor artişti, şi a unor piese din repertoriu, după Crimeia, 

aceşti mari profesionişti fiind capabili să experimenteze orice: 

https://www.youtube.com/watch?v=C5Q-YOK80bI  

 

Nu-i de mirare! Anna Netrebko was born in Krasnodar (Russia), in a family of Kuban 

Cossack background:  https://www.youtube.com/watch?v=M3RE_JcHODo 

 

Tot Марина Крапостина - "Сонце низенько " Apusul din Sara pe deal: 

https://www.youtube.com/watch?v=nxfyXjX0i6A 

Iară noi să învăţăm de la frumoasa Evghenia Djevaga o picătură de patriotism local: 

Кубань-річка невеличка 

https://www.youtube.com/watch?v=ag5Q15i2ul0 

 

Da, ruşii încă pot cânta pe versuri de Lermontov surghiunitul (Little Clouds, tradus): 

https://www.youtube.com/watch?v=bPIiJYGy_DQ 

0 La noi, nu mai există coruri pe versuri de Eminescu în postromânism. Nici măcar Mai am 

un singur dor. S-au dus dracului la ghena globalizării, odată cu recitatorii. 

 

– Singura consolare, duşmănoasă, e a observa, sub dintele vremii, în zece ani, autopastişa, 

osificarea, ideologizarea ansamblului. A se compara înregistrarea din 2006 

https://www.youtube.com/watch?v=PTXnKoGYyqM 

 cu recentul 2016 spectacol aniversar: 205 Концерт Кубанского казачьего хора в 

Краснодаре «Нам 205 лет!» 

https://www.youtube.com/watch?v=xcKQ-GWkArI 

– De pe la minutul 37, Dora, mda, băieţii cu lungi puşti de premilitară, vag umoristice, arată 

diferenţa enormă faţă de Occidentul demilitarizat, amintind supărător de luptătorii copii 

balilla ai lui Mussolini: https://milocca.wordpress.com/2013/04/13/il-sabato-fascista-a-gela/ 
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– Va veni o zi când Rusia va fi interesată să aibă-n UE-NATO măcar pe transnistreni!!! 

– De fapt, nici nu ştim cât de slavi suntem şi cât de ruşi am putea să fim! râse de ei domnul 

Bazalau 

– Nu prea pricep de ce-ţi vine a râde la sfârşitul spectacolului. 

– Ei, la nivel de postaci pe chaturi, mormăi Bazalau, ţinându-i haina de vulpe argintie Dorei, 

ca lector rus te apucă râsul, descoperind cât de atacat e George Simion dinspre naţionaliştii în 

derută, socotit când mitingist profesionist de-al lui Doru Mărieş, când actor civic de-al 

Angelei Mungiu-Pippidi, soroşist! Nimeni nu observă calchierea fie şi involuntară a 

denumirilor. Alianţa Noastră sună ca Partidul Nostru al ţărănistului creştin-democrat Renato 

Usatîi: https://ro.wikipedia.org/wiki/Partidul_Nostru 

Iar România Unită sună vădit ca Rusia Unită: 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Rusia_Unit%C4%83 

 

Vra să zică, pretenţia analiştilor noştri de a ghici sau de a anticipa gândirea şi faptele lui 

Putin, petersburghez dus la Dresden, e un pic deplasată: „Moscova nu va pompa bani într-un 

eventual regim Igor Dodon, iar aceasta va fi ultima dintr-un lung şir de dezamăgiri şi iluzii pe 

care cetăţenii moldoveni le-au experimentat în ultimii ani.”  

http://www.contributors.ro/global-europa/republica-moldova-despartirea-de-iluzii-ale-lor-si-

ale-noastre/ 

„România şi Uniunea Europeană ar trebui să-i lase şi pe ruşi să greşească în relaţia cu 

Republica Moldova. Până acum, Rusia nu avea gestiunea Republicii Moldova, care era 

condusă, mai mult sau mai puţin, de pro-europeni, mai mult sau mai puţin corupţi, dar pro-

europeni. Rusia doar contempla peisajul şi contabiliza greşelile pe care le făceau pro-

europenii, prin urmare România şi Uniunea Europeană.‟ 

http://reporteris.ro/exclusiv/reportaje/item/74095-interviu-dan-dungaciu-

%E2%80%9Erom%C3%A2nia-%C5%9Fi-ue-ar-trebui-s%C4%83-i-lase-%C5%9Fi-pe-

ru%C5%9Fi-s%C4%83-gre%C5%9Feasc%C4%83-%C3%AEn-rela%C5%A3ia-cu-

moldova%E2%80%9C.html 

– Cea ce nu înseamnă că, asemeni minorităţii rusofone, enorma Rusie nu rămâne interesantă, 

mai ales cu Dodon centru înaintaş, iarăşi un imprevizibil! Nici măcar adversitatea feroce faţă 

de unionism nu e certă. La urma urmei, n-a întrebat-o nimeni! 

 

8. Declararea incapacităţii României de a-şi recupera Basarabia dacă i se dă 

 

– Datorită autoelitelor virusate de postromânism şi interesate de alte alegeri, Cedarea 

Basarabiei 2016 s-a finişat pe nesimţite şi în turul 1, şi în turul 2 al primelor alegeri 

prezidenţiale din MD, precum şi în prescurtarea Marşului Unionist pe Calea Victoriei. Uitată 

în 36 de ore, ea era conţinută, politic, în timiditatea de a ajuta cu vreo două sute de milioane 

de euro parcursul european al fraţilor noştri, iar literar deja în demersul Dilema 265 din 5 

martie 1998 de cotonogire a lui Eminescu ca Poet Naţional, după cum istoric în îngroşarea 

trăsăturilor de beţiv curvar violent peltic nesfânt ale lui Ştefan Vodă. 

Dar presimţind că ecranacii şi postacii se vor focusa pe USA, Black Friday şi parlamentarele 

din decembrie, norodul nici nu aştepta o reacţie de oroare la triumful lui Dodon, pe măsură ce 

se configura reieşind că, fie şi eurofili, politicienii de peste Prut erau pedepsiţi pentru 

ineficienţă-corupţie cu soluţia rusească, simetric la cum cu opţiunea germană Iohannis fură 

certaţi şmecheraşii de la Bucureşti! 

– Vra să zică, românii s-au obişnuit să aibă şefi străini, acasă sau în deplasare, e abia 

începutul, dealtfel firesc în postromânism: http://propinatiu.ro/carti  

 



45 

 

România, UE n-au oferit niciun viitor. Unioniştii dădeau măcar o speranţă. E posibil ca Rusia 

să zică mersi, dar să nu fie încântată de încă o povară, după Transnistria! 

– Mai dureros e că totul se va întoarce spre o doctrină cum că basarabenii au optat de 

bunăvoie şi nesiliţi de nimeni pentru Rusia, când Ţara-mamă România le-a întors spatele ca 

să muncească gastarbeiteriţă la euroatlantici! 

Fixarea unei Cortine de Fier pe Prut, separarea Neamului Românesc încă o dată, nu poate 

cădea  doar în răspunderea MD. Angela Mungiu-Pippidi: 

„Dar românii de ce au sponsorizat autobuze pentru studenţii basarabeni să meargă să voteze 

acasă şi doar atât? De ce nu s-au perindat vedetele să se pozeze cu Maia Sandu, de ce nu au 

făcut politicienii promisiuni cum se pricep mai bine, că în cazul victoriei ei vom face una sau 

alta? Ce e scuza asta pe care am văzut-o confirmată de Deutsche Welle că i-ar fi promis 

Iohannis lui Mogherini că nu face nimic? 

Credeţi că mai există al doilea şef de stat în Europa care o lasă pe Mogherini să-i spună ce să 

facă într-o chestiune de interes naţional, şi mai ales una care priveşte Rusia, unde nimeni nu 

ar urma sfatul ei? 

http://www.romanialibera.ro/opinii/comentarii/de-ce-nu-avem-nici-o-scuza-ca-am-pierdut-

moldova---opinie-433176 

 

[Angela are bani, e deja dincolo, ea îşi permite s-o zică pe şleau! Cum în RO doar Lorin 

Fortuna, cu precauţiunea de a opera sub un fel de pseudonim, făcând pe gorilianul.]  

„A fost destituit careva prin serviciile secrete că i-au lăsat pe ăia să plece cu miliardul, deşi i-

am potopit cu agenţi, care beau vodci prin cârciumi de lux cu partenerii lor de afaceri locali?‟ 

[Aici tresări Căinaru, cu gândul că pesemne toţi agenţii fuseseră mişcaţi de pe Bâc pe 

Dâmboviţa, pentru a-i identifica pe toţi provocatorii de care dispunea suspectul cel mai 

suspect, viitorul preşedinte George Simion. Jandarmii e greu de presupus că la muşchii lor 

pot culege şi informaţii nedeconspiraţi imediat!] „Organizatorii marşului Unirii de ieri de la 

Bucureşti au plănuit de la început încăierarea cu forţele de ordine, spun jandarmii. Dovada stă 

în câteva imagini filmate în mijlocul demonstranţilor. În prim plan apar capii mişcării, care 

îndeamnă oamenii să încalce traseul aprobat de autorităţi. Patru lideri ai protestatarilor au fost 

sancţionaţi pentru asta. Au primit câte 3.000 de lei amendă.” „Jandarmii analizează toate 

imaginile filmate de ei în timpul mitingului şi caută să identifice toţi provocatorii. Aceştia vor 

fi chemaţi la Poliţie şi anchetaţi.“  

http://www.digi24.ro/stiri/actualitate/imagini-exclusive-instigati-sa-deturneze-marsul-unirii-

594319 

 

În Adevărul, la Iulian Chifu, foarte semnificativă observaţia neimplicării României (deci 

numai Rusia a oferit o perspectivă în MD!) 

„Şi Preşedintele României, şi MAE român s-au abţinut în a marca vreo implicare, s-au 

manifestat pe deplin neutru, după ce Klaus Johannis anunţase deja că România nu se va 

implica în niciun fel în alegerile de la Chişinău. Cred că s-a marcat astfel punctul de cotitură 

şi în politica românească şi în modul de tratare a Republicii Moldova, devenită un simplu stat 

vecin care, odată ce alege o direcţie, va consemna şi ridicarea unei anumite responsabilităţi a 

României, care nu mai poate face bine cu de-a sila.‟ 

http://adevarul.ro/moldova/politica/alegeri-chisinau-orbecaiala-neadecvatilor-risca-puna-

frontiera-occidentului-prut-1_582190045ab6550cb84f921d/index.html 

 

Dealtfel, unionistul Grigore Căinaru a început să cam bea încă de astă-vară, primejduindu-şi 

cariera de la Doglag SRL, dar patroana Dora Glagoveanu îl credea îndrăgostit de ea, citind el 

cu presimţiri difuze ştirea din 3 august 2016: http://www.timpul.md/articol/postul-de-radio-

vocea-basarabiei-a-incetat-sa-emita-96012.html 
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– Singurul punct din proiectul de Ţară al lui Iohannis, cel ambiguu, că n-a precizat la alegeri 

nimic concret decât că n-a fost în excursii la Chişinău şi Cernăuţi, deoarece sunt în alte ţări, a 

fost atins. Putin, Rogozin sau alt împuternicit poate să facă acum din MD ce vrea. Cu 

facilităţi pentru export legume-fructe-vin şi pentru forţa de muncă, eventual cu ceva 

împrumuturi, se poate ieftin legaliza ruperea legăturilor cu RO pe termen lung. Spre marea 

uşurare a oengiştilor care n-au fost formaţi pentru re-Unire, ci pentru o societate deschisă! 

– România a avut şansa unui al doilea tur de scrutin, dar elitele politice şi intelectuale s-au 

focusat de tot, halucinate, pe alegerea lui Trump. Nu partidele de demagogie naţionalistă, ci 

singurul politician din RO treaz în noaptea de după primul tur, tocmai Traian Băsescu, se 

exprima, optimist privind turul 2!  Ne merităm Halloweenul! 

– Da, iniţial, Dodon 55%, pentru liniştea politicienilor de partid şi civici din RO - parcă 

sperau închiderea unui dosar incomod. 

– Orientarea norodului spre Maia Sandu îi pune în grea încurcătură şi pe intelectuali: n-a fost 

nevoie de ei! Dintre megaintelectuali sau măcar pubintelectuali, nu s-a băgat nimeni într-o 

afacere care poate necăji partenerii euroatlantici iubitori de pace sovietică în Est. 

 

După turul I, titlurile prea optimiste erau vădit stridente. „Istoria va reţine efortul eroic al 

Maiei Sandu, dar după criticile nemiloase aduse în Epoca Wash unionismului, confirmând 

exprimarea ambasadorului Pettit, – de postaci, ecranaci, observatori şi chiar experţi, mai ales 

după Ultimul Marş – merge şi un titlu: Republica Moldova nu prea are de ales, deoarece RO 

şi-a cam mărturisit incapacitatea temporară de a-i oferi vreun viitor.‟ 

Dealtfel, la Gaudeamus, cărţile despre Basarabia au venit de la edituri basarabene: 

Editura Ştiinţa - „Sfatul Ţării: Documente (I). Procesele-verbale ale şedinţelor în plen”, ediţie 

de Ion Ţurcanu; „Istoria Basarabiei. Vol. 1: Preludii. Din paleolitic până la sfârşitul 

Antichităţii”, autor Ion Ţurcanu. 

Editura Cartier - „Intelighenţia basarabeană azi” de Vasile Ernu; „Republica Moldova la 25 

de ani. O încercare de bilanţ”, volum coordonat de Petru Negură, Vitalie Sprînceană, Vasile 

Ernu. 

 

Altminteri, rar analist să mai admită că n-a anticipat încă de acum o lună victoria lui Trump, a 

cărui gândire e tot atât de insondabilă precât a lui Putin sau a lui Dodon! Amuzant în presa 

noastră că s-a mers în postromânism şi deriziune de la pesimismul că dna Clinton câştigă prin 

orice mijloace: http://www.activenews.ro/externe/Teoria-conspiratiei-in-SUA-Soros-ar-pune-

la-cale-fraudarea-alegerilor-in-favoarea-lui-Hillary-Clinton.-Legatura-dintre-magnatul-

american-si-compania-care-asigura-masinile-de-vot-din-16-state-138022 

... până la optimismul că oricum are cine să-i săpunească pe români şi după Cedarea 

Basarabiei 2016: 

 http://adevarul.ro/news/politica/romania-pute-romani-

1_5821ae655ab6550cb85064c5/index.html 

 

După turul 1, prezenţa la vot în RO fiind de 8.400 din 240.000 de moldoveni, s-a supărat 

Rareş Bogdan: http://agora.md/stiri/24209/jurnalist-roman--catre-cetatenii-moldoveni-din-

romania-votati--fir-ati-ai-naibii--daca-nu-votati--plecati-acasa 

Şi Lucian Mândruţă: „Până una alta, daca mă uit la votul vostru de duminică, sunteţi doar 

niste emigranţi economici. Şi încă unii de ruşine: aţi uitat de unde aţi plecat!“ 

 

– Dar România, UE n-au oferit niciun viitor. Unioniştii dădeau măcar o speranţă. E posibil ca 

Rusia să zică mersi spasibo, dar să nu fie încântată de încă o povară, după Transnistria! 
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– E circ din eşecul lui Ghimpu la turul 1 să tragi concluzia că MD a votat masiv contra re-

Unirii. De fapt, cei mai patrioţi, mai flexibili tactic şi mai luminaţi alegători sunt tocmai 

unioniştii, iar votul lor s-a dus conştient spre Maia Sandu, ca să nu se risipească! 

– „Republica Moldova e plină de oameni fricoşi şi needucaţi, oameni care se informează de 

unde vrei şi cred în orice aberaţie. Alegătorii lui Dodon nu se tem de sărăcie, migraţie, şomaj, 

corupţie, economie devastată şi politică criminală. Alegătorii lui Dodon se tem de 

homosexuali, de Unire şi de refugiaţi sirieni.“ 

– În ura ei faţă de ţărănime (aici e deja Unire RO-MD), clasa urbană a găsit de mult explicaţia 

eşecurilor, fără însă a practica eficient şi umil întoarcerea la norod, Luminarea Poporului.  

 

– Primejdia de Brexit pe Prut definitiv a referendumului propus de unionişti, vădit prematur 

datat 2018. Rămân incalculabile consecinţele aduse de declararea aproape oficială – şi 

populară! – în 2016 a incapacităţii României de a-şi recupera Basarabia dacă i se dă.  

 

Nu ne permitem Unirea acum.  [Chiar dacă basarabenii nu văd altă soluţie la statul eşuat:]  

„România e un pilon de stabilitate NATO şi asta trebuie să rămână.‟  „Rep. Moldova nu are 

nici bani să  se ducă la WC... Rep. Moldova nici măcar nu există ca stat, un stat există atunci 

când are prosperitate, când are bani să se autoîntreţină şi când are forţa militară să îşi asigure 

teritoriul (deocamdată o mare parte din Rep. Moldova este ocupată militar de armata rusă şi 

Rep. Moldova stă cu mâna întinsă pe la România şi pe la UE).“ „Oare ne permitem să 

creştem salariile din Basarabia, să fie egale cu ale noastre?“ „Unirea României cu R. 

Moldova acum, înseamnă dezastru economic pentru România. Cred ca e important ca R. 

Moldova să  ajungă la nivelul României economic şi social şi apoi mai vorbim despre unire, 

să nu uităm că Moldova e cu cel puţin 20 de ani în urmă.“ „Cei doar câţiva manifestanţi nu 

sunt din Bucureşti, ci milogi de dincolo de Prut în marea lor parte.“ „Cel mai curat rezervor 

de românitate este în Basarabia.“ „Societate deşchisă e care scoţi din ea ce pofteşti şi bagi în 

ea orice vrei!“„Cu basarabenii şi bănăţenii din Serbia ne putem întâlni în Europa Unită; nu 

cred că România poate să-şi permită aventuri în contextul actual.“ „România nu are o poveste 

de mare succes economic ca Germania. Nici măcar n-am dezvoltat jumătatea noastră de 

Moldovă. Ne-am trezi cu un surplus de populaţie săracă, needucată şi bătrână, ca şi cum nu 

ne-ar fi de-ajuns câţi pensionari avem. Şi avem destui unguri şi ţigani, ne mai trebuie şi ruşi? 

Marile puteri nu vor schimbări teritoriale în Europa. Iar Unirea ar însemna a rupe Transnistria 

de Moldova. Riscăm să nu mai intrăm în zona euro.‟ 

 „A urmat ocuparea zonei de la fântâna din Piaţa Universităţii de către manifestanţi şi 

înnoptarea în corturi, corturi care fuseseră pregătite din timp.“ „acţiunea voastră soroşistă cu 

corturile“ „Oare ne permitem să creştem salariile din Basarabia, să fie egale cu ale noastre?“ 

„Nu ne mai reprezentaţi, nu mai reprezentaţi ideea de Unire! Luaţi-vă corturile şi nu mai 

pângăriţi Piaţa Universităţii!” „Am mai prezentat în trecut legăturile lui... cu..., care numai 

naţionalist nu este din moment ce a cerut închiderea tuturor siturilor cu tentă naţionalistă.“ 

„Decât să pierdem şi ce mai avem, mai bine avem răbdare cu Basarabia, nu este momentul 

potrivit pentru a face valuri cu Unirea.“ „Marş acasă, măi oitze proaste şi obediente, la 

familiile voastre şi trăiţi-vă viaţa liniştit. Lăsaţi proiectele utopice şi reveniţi cu picioarele pe 

pământ.“  „Unii manifestanţi sunt însă raţionali. Încearcă să îşi convingă colegii că nu fac 

bine dacă ies de pe traseul aprobat şi merg spre Piaţa Universităţii. Jandarmii deja îi 

anunţaseră ce cred despre această idee.“  „Oare ne permitem să creştem salariile din 

Basarabia, să fie egale cu ale noastre?“ 

 

– Pe de altă parte, şi politica regimului Iohannis-Cioloş pare că a cotit-o hotărât spre 

descurajarea unionismului. Imediat după ce Simion a fost dat pradă jandarmilor, au primit un 
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neliniştitor avertisment şi studenţii basarabeni, cu nuanţa că ei sunt oarecum toleraţi pe-acilea 

şi să se cam lase de orice politică alta decât a puterii. 

– Şi tot sub suspiciunea de scenariu bine gândit! 

– Cum lui Simion i s-a aprobat doar juma' de miting ca să iasă tensiuni, studenţilor cu drept 

de vot li s-a promis în 24 octombrie, ca şi sub alte regimuri, gratuitate CFR cât să voteze şi să 

se întoarcă, fiind brusc lăsaţi cu ochii în soare să constate de Halloween că guvernul i-a luat 

la mişto: http://www.ziare.com/stiri/tren/alegeri-prezidentiale-peste-prut-studentii-din-

romania-pot-merge-cu-trenul-acasa-gratuit-1440908 

http://mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-

avizare/1340-hg21102016dtf 

– Dar să ne mai râdem p'acilea, doar e Halloween! După sfârtecarea pantalonilor liderului 

Simion pe Calea Victoriei, studenţii basarabeni au luat plasă în gări cu gratuitatea drumului 

pentru vot, spre deosebire de alte dăţi:  

http://protv.md/stiri/actualitate/alegeri-prezidentiale-in-repubica-moldova-tinerii-basarabeni-

care---1658381.html 

 http://agora.md/stiri/23989/video--guvernul-roman-a-promis-studentilor-moldoveni-

transport-gratuit-pentru-a-putea-vota-acasa--dar-s-au-razgandit 

 

– Doar Traian Băsescu, adică PMP, a reacţionat, deşi ştiau toţi de pe la partide. 

http://www.evz.ro/basescu-ii-acuza-pe-iohannis-si-ciolos-de-lovitura-unionistilor.html 

– Nici Alianţa Pentru România, nici PRU n-au protestat, deci au cedat voturi către PMP! 

– Îţi vine să turbezi când te gândeşti că în staffurile partidelor din dreapta Prutului, la 

departamentul monitorizării netului, al instruirii ecranacilor şi postacilor pentru alegerile 

parlamentare, s-a râs cu poftă de naivitatea tineretului basarabean încrezător în ce face RO 

pentru MD, pentru tineret: 

http://www.timpul.md/articol/de-ce-romania-asigura-dreptul-la-vot-pentru-elevii-moldoveni-

99501.html 

– Impresia de politică rece planificată. Fără să aibă de-a face cu vreun nou spasm unionist, 

RO are grijă să emită spre MD chiar în preajma turului 2 un nou mesaj de indiferenţă, fraţilor, 

descurcaţi-vă, are dreptate Dodon că brânza-i pe bani: 

http://www.hotnews.ro/stiri-esential-21406562-klaus-iohannis-unirea-basarabia-este-posibila-

dar-nu-viitorul-apropiat-trebuie-indeplinite-niste-conditii-minimale.htm 

– În preajma turului II, fesbucarii dodonişti au şeruit cu plăcere aceste declaraţii de derobare a 

României cea fără de chiloţi, părerea Boia a lui James Pettit că Basarabia nu e RO şi 

suspectul monolog al telestarului Radu Banciu despre MD cerşetoare săracă, basarabenii 

proşti şi basarabencele curve (300 000 vizualizări pe Odnoklassniki): 

https://www.youtube.com/watch?v=bK6hiI1XDLY  

https://ok.ru/video/34777205492 

 

Se ştiau obiecţiile UE şi nici James Pettit, ambasadorul american la Chişinău, n-a lăudat re-

Unirea. Esenţa mesajului e lipsa oricărui angajament al RO că va sprijini în vreun fel deosebit 

MD dacă adoptă calea europeană! În timp ce pentru calea opusă în propaganda lui Dodon se 

sugerează tot felul de ajutoare şi facilităţi ruseşti! 

[Lucrurile se petrec ca şi cum RO, după ce un ambasador s-a opus unirii, iar altul şi-a arătat 

printr-un gest simbolic sprijinul pentru autonomia secuiască, a intrat în alertă şi duce o 

politică clar defensivă: vrea să se debaraseze de MD ca să se concentreze pe tendinţele 

separatiste!]  

Preşedintele Iohannis explică în 9 noiembrie de ce s-a sustras (nu o dată), ca şi premierul 

Cioloş, de la discuţii cu noul golan Simion, potenţial viitor preşedinte, pe care îl şi învinuieşte 

deloc voalat de eşecul RO în dirijarea MD spre UE-NATO, pesemne asta fiind concluzia 



49 

 

experţilor: „Au fost nenumărate mişcări, eu le-am numit cvasi-unioniste, care au clamat că 

vor să ajute unificarea, dar în realitate vedem acum, la alegeri, că multe din ele şi multe 

acţiuni nu au făcut decât să îndepărteze moldovenii de România, nu au făcut decât să-i 

enerveze pe moldoveni.‟ 

http://www.hotnews.ro/stiri-esential-21406562-klaus-iohannis-unirea-basarabia-este-posibila-

dar-nu-viitorul-apropiat-trebuie-indeplinite-niste-conditii-minimale.htm 

 

Păcat că miracolul (specialitate tipic românească!) cu două tururi şi speranţa Maia Sandu 

surprinsese până şi Germania: 

http://www.dw.com/ro/cum-m-am-v%C4%83zut-silit-s%C4%83-pun-%C5%9Fampania-la-

rece/a-36212604 

Nici frământata UE n-a rămas surdo-mută: 

http://www.hotnews.ro/stiri-alegeri_moldova_2016-21407543-alegeri-moldova-doua-familii-

politice-europene-popularii-liberalii-sustin-premiera-candidat-unic-maia-sandu.htm 

Iar FMI s-a grăbit să se mişte între tururi: 

http://www.timpul.md/articol/consiliul-de-directori-al-fmi-a-aprobat-programul-cu-r--

moldova-cu-vot-unanim-99982.html 

– Culmea trendului e că, pe fondul de insensibilitate naţională al postromânismului ireversibil 

implementat în seismectuali, de li-i mai jale pe chaturi de americanii lui Trump decât de 

românii Maiei Sandu, există presimţirea la demnitari că deşi ambasadorii lui Obama ne-au 

sugerat să ne ocupăm de Ardeal nu de Basarabia, dacă Uniunea Euroasiatică vine la Prut 

atunci tocmai României i se va reproşa că nu şi-a exercitat... misia istorică de pavăză a 

civilizaţiei apusene la porţile Răsăritului! 

De aceea, încă din vreme a apărut o incisivă presă cum că pentru turul doi de vină e Maia 

Sandu, că nu ştie de la ecranacii bucureşteni să se descurce... când Rusia există activ în MD, 

iar RO a fugit, fără niciun ultimatum Molotov către Comisia Proiectului de Ţară. 

  

– Roşie în obraji, Rusia, precum auzirăm în corurile căzăceşti ştie ce vrea, pe când România e 

tot mai palidă şi nesigură de patriotismul ei. Deja dur criticată electoral precum unionist 

Simion, Maia Sandu rămâne însă un Miracol ca la 1989, căci Dodon putea câştiga şi din 

primul tur, spre marea ruşine a epocii Iohannis-Cioloş şi a elitelor din RO în postromânism, 

care n-au făcut nici măcar gestul de onoare de a valorifica a doua şansă! 

 

E uşor a cere altuia aventuri electorale cu întrebări provocator geopolitice pe care nu 

îndrăznesc să le pună kilointelectualii din RO, mai slobozi la vorbă decât politicienii în 

funcţie: http://adevarul.ro/international/europa/exclusiv-dan-dungaciu-alegeri-rusia-

chisinaun-1_581f25b35ab6550cb841ba0c/index.html 

http://adevarul.ro/moldova/politica/dan-dungaciu-maia-sandu-sanse-turul-doi-trebuie-treaca-

discurs-anti-plahotniuc-unul-geopolitic-video-1_58185d125ab6550cb81ad3f0/index.html 

 

Nu putea pune problema Est-Vest Maia Sandu nici la sondaje jumi-juma, când UE s-a 

derobat murdar ca şi RO, ambele fără chiloţi, băgând în spărieţi basarabenii occidentalişti. 

Iată cum arată un sondaj care măsoară produsul doctrinei postromânismului că n-avem trecut, 

deci nici viitor, nici propagandă, aşa că soluţia intelectuală e să nu ne implicăm unde nu e 

piaţă de carte bănoasă, ci să lăsăm să ne civilizeze cândva supraputerile:  

http://jurnal.md/ro/social/2016/3/24/sondaj-cum-aleg-moldovenii-intre-ue-si-uniunea-

vamala-cu-rusia-si-cum-ar-vota-la-un-referendum-privind-unirea-cu-romania  

 

[Mai bună explicaţia cu doamna ministru al educaţiei şi videocamerele:] „O mare parte din 

tinerii, (18-25) au boicotat alegerile ca act de răzbunare faţă de Maia Sandu, care le-a făcut 
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imposibilă copierea bacalaureatul pe timpul când erau liceeni.“ „Reiterez: Maia nu e 

unionistă, ci doar oportunistă. Aşa că PAS... asta e soroşistă...din păcate.“ 

– Amuzant intelectualiceşte că nu numai americanilor [doamnei Nuland] nu putea fi promisă 

Unirea de către Maia Sandu, ci în postromânism nici măcar autoelitelor pentru care canonul 

istoriei e după Boia, nu după Iorga: http://www.news.ro/cultura-media/lucian-boia-

ambasadorul-american-la-chisinau-a-facut-o-afirmatie-corecta-basarabia-nu-e-romania-

video-1922400003002016091315559736 

 

– Vra să zică, să se ia Maia Sandu de Rusia, dacă seismectualii Autoelitei se ocupă de chiloţii 

ardelencelor! Când RO a luat-o la fugă, neoferind nicio perspectivă pentru MD! Când se vede 

orbitor pe Facebook că pentru pubintelectualii României în postromânism, alegerile din MD 

aproape că nici nu există pe bloguri sau pe chaturi!  

http://adevarul.ro/moldova/politica/alegeri-chisinau-orbecaiala-neadecvatilor-risca-puna-

frontiera-occidentului-prut-1_582190045ab6550cb84f921d/index.html 

– Totuşi, în 8 noiembrie, analistul Iulian Chifu, un bun român, indezirabil pe teritoriul Rusiei, 

fost consilier al preşedintelui Băsescu, recent decorat pentru aportul la elaborarea Strategiei 

de Securitate a Republicii Moldova, transferă asupra Maiei Sandu răspunderea pentru 

eventuala graniţă rusă pe Prut, după ce megaintelectualii în postromânism i-a tot luat la mişto 

ca cel mult notabili sau de dicţionar pe omologii de peste Prut, iar clasa politică, dincolo de 

exprimarea unor „sensibilităţi aparte‟, în marea ei majoritate s-a retras cât mai departe de 

Podul de Flori. Pesemne pentru uzul observatorilor occidentali şi al ambasadorilor 

antiunionişti s-a înfiripat, pare-se în 8 noiembrie, şi o... Doctrină a Expectativei, plagiind de 

la Dodon poanta cu brânza pe bani, doctrină pe care o putem deduce ca schiţată din acest 

pasaj, ce poate-ar fi cerut măcar dezbatere parlamentară, dacă nu şi un referendum, cum n-am 

avut nici în 1997 la Tratatul cu Ucraina: 

„Şi Preşedintele României, şi MAE român s-au abţinut în a marca vreo implicare, s-au 

manifestat pe deplin neutru, după ce Klaus Johannis anunţase deja că România nu se 

va implica în niciun fel în alegerile de la Chişinău. Cred că s-a marcat astfel punctul 

de cotitură şi în politica românească şi în modul de tratare a Republicii Moldova, 

devenită un simplu stat vecin care, odată ce alege o direcţie, va consemna şi ridicarea 

unei anumite responsabilităţi a României, care nu mai poate face bine cu de-a sila.‟ 

„Şi viitoarea strategie a României în raport cu Republica Moldova, pe care CSAT o 

va adopta în decembrie, pare să marcheze aceeaşi evoluţie, conformă cu opţiunea liber 

exprimată de către cetăţenii Republicii Moldova: transformarea Republicii Moldova 

din al doilea stat românesc în vecinul de dincolo de graniţa civilizaţională, care vrea 

să meargă spre Rusia. Şi după ce a exercitat cu maximă eficienţă suptul de la două 

vaci, şi din Est, şi din Vest, sub numele unei şiretenii naţionale demne de o etichetă de 

diplomaţie, Republica Moldova va rămâne pe picioarele proprii, iar fiecare investiţie 

se va traduce şi în câştiguri efective pentru România, cu precădere de natură 

economică, adică şi pentru fraţi brânza va ajunge pe bani, şi la preţul pe care-l face.‟ 

http://adevarul.ro/moldova/politica/alegeri-chisinau-orbecaiala-neadecvatilor-risca-puna-

frontiera-occidentului-prut-1_582190045ab6550cb84f921d/index.html 

http://www.agerpres.ro/externe/2016/10/30/alegeri-in-republica-moldova-igor-dodon-despre-

relatia-cu-romania-frati-frati-dar-branza-i-pe-bani--12-08-59 

Acest articol alarmant fie şi prin titlu, Alegeri la Chişinău: orbecăiala neadecvaţilor riscă să 

pună frontiera Occidentului pe Prut, a trecut relativ neobservat ca şi consideraţiile din 

Adevărul despre chiloţi, de care au râs cu poftă şi cele mai fine intelectuale, fiind vorba 

despre lipsa lor la ţărănci ardelence nu la oengiste, deoarece şi chiloţii habsburgici sunt pe 

bani. 
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– Domnule Căinaru, nu e timp de polemici cât opinia publică din RO încă plânge de mila 

americanilor, uitând de importanţa alegerilor de peste Prut. Totuşi, e contradictoriu să 

recunoşti că s-au făcut tâmpenii în politica externă şi să iei consecinţa lor drept alegere 

istorică de către basarabeni, de bunăvoie, a orientării spre Asia! Chiar  în postromânism, e 

ciudat de straniu să ai deja o doctrină nouă privind MD („un simplu stat vecin‟) fără dezbateri 

parlamentare şi fără interogarea Neamului Românesc ca minoritate majoritară!  

– Ha! De la politicieni şi comentatorii politici nu prea mai aşteaptă nimeni minuni în 

resuscitarea patriotismului în postromânism. Mai stranie e însă tăcerea intelectualilor. După 

demitizarea lui Eminescu, parcă ţi-e şi ruşine să mai vorbeşti de soarta românilor neîntrebat. 

În definitiv, bestsellar, Basarabia („un simplu stat vecin) nu e o piaţă de carte notabilă...     

[Grigore Căinaru către Marius Ghizdavu.] De întrebat memorialistica Reginei Maria cum a 

acceptat marile riscuri acea generaţie eroică a Marii Uniri, sau de citit Constantin Kiriţescu – 

Istoria războiului pentru întregirea României (1916-1919). Că tot ţi s-a năzărit ţie că vezi 

rusoaica din Regina Maria în Corul Piatniţki, centenar şi acesta:  

https://www.youtube.com/watch?v=ZhhyXjiYhEM 

 

– Am ratat nu numai re-Unirea, ci şi re-Monarhia. Nu avem decât miracolul Maia Sandu 

pentru a doua şansă! Nu se aştepta nici Occidentul să nu câştige Dodon din prima încercare. 

– Amuzant enervant însă că, intelectualiceşte, Maia Sandu devine principalul vinovat că 

pierde Occidentul definitiv MD! Vina atribuită fiind că n-a aplicat electoral strategia de care a 

fugit întreaga societate românească, politică, intelectuală şi postacă: 

„Săptămâna ce a urmat turului întâi a devenit o adevărată dezamăgire pentru toată lumea de 

bună credinţă care o susţinea pe Maia Sandu. Mai întâi pentru că Maia Sandu nu trădează nici 

o strategie de campanie, pare să nu realizeze niciuna din tacticile deschise de câştig, evitând 

discuţia despre Moscova sau acuzaţiile şi întrebările evidente la rivalul său – de tipul e 

adevărat că vrea să legalizeze prezenţa trupelor ruse pe teritoriul Republicii Moldova? E 

adevărat că a promis Rusiei federalizarea cu vicepreşedintele nistrean cu drept de veto? E 

adevărat că a promis graţierea lui Renato Usatîi pentru voturi?‟ 

Iar explicaţia sugerată e simplisimă, în dreapta Prutului la Bucureşti e un fierbinte patriotism, 

n-au fost faultaţi Eminescu şi Ştefan-Vodă, numai cei din stânga Prutului sunt inconştienţi şi 

vinovaţi de ce-or să păţească: 

„Se pare că nici ea, nici cetăţenii Republicii Moldova nu au realizat miza acestor alegeri: 50 

de ani de izolare definitivă faţă de Occident, o frontieră de facto pe Prut şi separarea 

definitivă a naţiunii române.‟ 

http://adevarul.ro/moldova/politica/alegeri-chisinau-orbecaiala-neadecvatilor-risca-puna-

frontiera-occidentului-prut-1_582190045ab6550cb84f921d/index.html 

Or, sondajele dădeau un echilibru periculos fără nicio investiţe, măcar promisă: 

http://tribuna.md/2016/10/21/uniunea-europeana-sau-uniunea-vamala-iata-ce-aleg-cetatenii-r-

moldova/ 

 

[Care e de fapt poziţia intelighenţiei române vestice, presupunând că e exprimată de un 

articol sumbru, preluat şi de Hotnews, şi de Contributors? Că RO nu trebuie să facă nimic 

pentru MD! Că cealaltă Românie trebuie abandonată în sucul mizeriei proprii până ajunge la 

standarde UE. Şi de pe acele culmi încolo, mda, mai discutăm, – în măsura în care nu 

supărăm diferite cancelarii!] 

http://www.contributors.ro/global-europa/republica-moldova-despartirea-de-iluzii-ale-

lor-si-ale-noastre/ 

http://www.hotnews.ro/stiri-opinii-21388749-republica-moldova-despartirea-iluzii-

ale-lor-ale-noastre.htm 
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Valentin Naumescu: „Despărţirea de iluzii este acum clară şi adâncă: cetăţenii Republicii 

Moldova au înţeles că micul lor stat nu va fi primit în Uniunea Europeană şi nu va beneficia 

de suport financiar masiv şi necondiţionat din partea Occidentului, iar liderii demagogi din 

România, care încercau să se hrănească electoral din opţiunea pro-unionistă, au primit 

confirmarea că nu există în acest moment suficiente resurse politice, economice şi culturale 

pentru reunificarea României;” 

„Atitudinea sobră, reţinută, corectă, principială dar totodată non-emoţională şi care refuză 

alimentarea inutilă a iluziilor de o parte şi de cealaltă a Prutului, promovată de preşedintele 

Iohannis în relaţia cu Republica Moldova...” 

„sprijinul din exterior nu va fi deosebit de puternic, nici din Vest, nici din Est. Moldova nu 

este, de fapt, esenţială nici pentru Rusia, nici pentru Uniunea Europeană, nici pentru Statele 

Unite.” „intrarea într-o epocă a politicii lipsite de mari speranţe şi de entuziasm, o politică a 

resemnării, din care singura opţiune bună pentru tinerii capabili de peste Prut va rămâne 

emigrarea.” 

„Atitudinea reţinută a preşedintelui şi premierului la încercarea evidentă de provocare politică 

şi electorală de luna trecută („tăvăleala unioniştilor în centrul Bucureştiului”), la care au 

răspuns mecanic doar lideri expiraţi şi partide minore, în lupta pentru atingerea pragului 

electoral, este un pas de bun augur spre decenţa şi exigenţa de care avem nevoie pentru a 

aborda această temă serioasă de pe alte poziţii.” 

[Postacii de pe Contributors admiră autorul care admiră retractilitatea regimului Iohannis-

Cioloş, dar sunt chirurgical-corporatist mai cruzi decât cei care nu citesc liste de cărţi bune:] 

„Momentan nici nu-mi doresc, nici nu ar fi indicat dpdv al logicii economico-politice să  

dorim să  preluam populatia RM. Ar fi o basculare puternica a procentelor de vot în favoarea 

unor partide care au priza în medii sarace şi manipulabile. Iar restul ar trebui să  scoată banii 

din buzunar. Aşa că nu, nu e momentul.” „o regiune se poate degrada doar până la nivelul la 

care însăşi degradarea ei devine o oportunitate. Dacă R.Moldova devine o ţară de pensionari 

şi de asistaţi, în etapa următoare pensionarii vor merge la loc cu verdeaţă, iar terenul agricol 

pe mari suprafeţe va deveni disponibil pe nimic.” „Atât timp cât UE nu-şi pune casa în ordine 

e greu de văzut altceva decât o stagnare şi o sărăcire şi mai mare a Basarabiei. În negocierile 

dintre ruşi şi americani Basarabia nu reprezintă nimic.” „Din păcate diplomaţia noastră este 

slabă, politicienii noştri, lipsiţi de viziune, iar agenţii intereselor ruseşti sunt foarte activi. 

Vedem asta în mass-media, spre exemplu…” 

[Pe alte forumuri e aceeaşi nelinişte privind cheltuielile, deşi nu lucrează nimeni cu cifre.] 

„Se ştie că Moldova are datorii mari la gaze faţă de ruşi, ca şi Ucraina dealtfel. Ei vor această 

Unire şi noi vrem dar nu vă gândiţi la consecinţe? Cine le va plăti datoriile, că altfel ne sar 

ruşii în cap. Şi mai e o problemă. Moldova nu mai are economie şi nu pot intra în UE cu 

datorii uriaşe şi de aceia vor să se unească, dar noi avem destule pe cap, de unde să le plătim 

noi datoriile?“ „Oare ne permitem să creştem salariile şi pensiile din Basarabia, să fie egale 

cu ale noastre?“ 

 

– Nu e vorba aici de regimul Iohannis-Cioloş, zâmbi pictorul Ghizdavu Alsaciei sale, ci de o 

generaţie de pigmei hămesiţi puşi pe a consuma acuma tot-tot-tot-tot, nelăsând generaţiilor 

viitoare decât pământul ars. Mentalitatea de a hali pe loc tot frigiderul, fără viitor, e 

republicană sadea. Cedarea Basarabiei 2016 e, deci, consecinţa ratării re-Monarhiei în 1992.  

– Cine stă pe la Bruxelles, cunoaşte de pe-acolo că n-avem cu ce! [Cristian Preda:] „Nu există 

resurse nici la Bucureşti, nici la Chişinău pentru reunificare. Exemplul german invocat de 

unii nu este relevant, pentru că est-germanii şi-au dorit să fie parte a comunităţii europene 

înainte de reunificare.‟ 

http://adevarul.ro/news/politica/ce-spun-analistii-despre-marsul-unionist-bucuresti-nu-exista-

resurse-bucuresti-chisinaupentru-reunificare-1_580cf8725ab6550cb8d71395/index.html 
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– Sunt convins că Poetul Naţional Grigore Vieru ar contesta relatarea europarlamentarului 

Cristian Preda din principiu, principiul Eminescu, – e vorba de analistul ăla evaluat în Dilema 

265 nul politic: http://www.romlit.ro/contestarea_lui_emiescu_n_stil_hip-hop 

– Naratologic, e o relatare euro în care MD („un simplu stat vecin‟) şi BG sunt două ţări de 

care nu ne leagă nimic afectiv, frăţesc, e cum am vorbi din obiectivul rece despre actualitatea 

electorală din Honduras şi Guatemala, cum şi cere doctrina politică schiţată mai sus de Iulian 

Chifu: 

 http://adevarul.ro/international/europa/au-castigat-prietenii-kremlinului-

1_582c0af65ab6550cb88d6bb2/index.html 

 

[Ce spun basarabenii informaţi între tururi.] „Dincolo de frământările sociale iminente, 

Republicii Moldova va fi lăsată din braţe de Occident, rămânând fără finanţare externă şi 

absolut neajutorată în faţa marilor provocări ale momentului. Ceea este chiar mai grav însă, 

va intra într-un conflict periculos cu Ucraina care va căuta să-şi ia măsuri de precauţie 

împotriva unui regim prorus la Chişinău." 

http://petrubogatu.blogspot.ro/2016/11/din-doua-una-ori-moare-ori-achita.html 

 

– Amuzante titluri cu adevărul trunchiat. Moscova, pe cale să reocupe Chişinăul – în loc de 

Moscova, pe cale să reocupe Chişinăul părăsit pe-nserat de politicienii României în 

complicitate cu pubintelectualii ei în postromânism. 

– Ultimul Marş Unionist, deja uitat. Pas cu pas, Capitala migrează caragialeşte mai departe 

spre Ploieşti, în loc s-o ia spre Argeş-Dunăre cu risc seismic ecologic mai mic. Se creează 

două standarde, ceea ce o va muta la Baia Mare, mai în UE. Nord contra Sud! Zonele 

pitoreşti intelectuale Bragadiru, Rahova, Ferentari etc., un sfert de cadran, abandonate unor 

riscuri sociale ca la Rio. Se vede şi pe hartă diferenţa de infrastructură şi jocul imobiliar: 

http://m.capital.ro/cum-va-arata-bucurestiul-in-2035-un-plan-ce-necesita-20-mld-euro.html 

Edilii trebuie să  aibă privire periferică până-n Ilfov. Nu să uite pe fizicienii de pe Platforma 

de Fizică Măgurele, care riscă studenţii să se platformeze fără facilităţi culturale, soluţia fiind 

ca metroul de la Gara de Nord la Gara Progresul să  mai urce 6 km până la Megalaser şi 

viitoarea Cité des science: http://www.economica.net/metorex-lanseaza-licitatia-pentru-

studiile-la-noul-tronson-gara-de-nord-gara-progresul_124990.html#n 

Вместе мы победим! 

– Vom progresa, Dora, vom progresa! Interesant, uită-te şi tu, că proiectul de ţară rutieră 

parcă a anticipat Cedarea Basarabiei 2016, legând mai întâi Transilvania de Budapesta, nu 

de Bucureşti, observă Căinaru, fredonând totuşi amar mobilizatorul imn Горькая моя 

Родина: http://www.130km.ro/harta.html 

http://adevarul.ro/news/eveniment/drumul-negru-romaniei-

1_5834623f5ab6550cb8bd3e9f/index.html 

– În perspectiva Centenarului, zâmbi patroana firmei Doglag, avem aceeaşi politică rutieră: 

http://www.zf.ro/auto/la-100-de-ani-de-la-unire-guvernul-leaga-ardealul-pe-autostrada-de-

budapesta-nu-de-bucuresti-14586729 

 

– Aha, Centenarul! zâmbi a râde Bazalau. Adică amnistierea în 2018 a corupţilor şi nişte 

concesii externe. Fezabile: Ştergerea din Constituţie a lozincii. „România este stat naţional, 

suveran şi independent, unitar şi indivizibil.”, cerută des de unii pubintelectuali. Autonomie 

deplină pentru Ţinutul Secuiesc şi, eventual, pentru Partium – unde s-au comutat eforturile 

UDMR după ce ambasadorul s-a pozat cu steagul secuiesc. Tratatul de frontieră cu MD. 

Schimbarea Zilei Naţionale din 1 Decembrie în 22 decembrie, când am revenit la democraţie 

sau în 9 Mai, Ziua Europei, a victoriei împotriva fascismului, important e să poţi ieşi la grătar 

multicultural în natura generoasă a patriei.  
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– De fapt, râse Grig, e de anticipat că se va da rasol cu festivităţile, făcându-se în prealabil 

lămurire de la om la om şi de la friend la friend că nu e momentul să irităm atâţia vecini 

ostili, ca şi supraputerile... Inclusiv entitatea de peste Prut rezultată din Cedarea Basarabiei 

2016. Nişte parăzi acolo, decorări şi recepţii mai mult în Capitală, unde e şi primăriţă 

ambiţioasă. Doar nişte reprezentanţi la Alba Iulia, unde nici n-are rost a se mai transfera bani 

de la autostrada Bechtel pentru a face pod de plexiglas peste o groapă cu Tricolor: 

http://www.panoramio.com/photo/110337849 

 http://vimeo.com/95670297  

 

– Nu în Bucureştiul indiferent la marşurile unioniste, bătu din picior patroana, ci la Alba Iulia 

vreau Centenarul, unde e drept că s-a cam mizat doar pe turistul din Europa Centrală cu axa 

urbanistică: plimbându-te de la noua Catedrală a Unităţii Naţionale, pe Bulevardul 

Transilvaniei, până la Catedrala Încoronării din 15 octombrie 1922. Eventual solicitându-le 

experţilor soluţii intelectuale apropo de reconstituirea, în defavoarea simbolului Marii Uniri, 

a şanţului cetăţii habsburgice. Cum era la 2009: http://septemcastra.cluj.travel/wp-

content/uploads/2009/09/cetatea.jpg   Şi cum arata, după ce nici măcar nu s-a pus problema 

salvării (printr-un pod transparent, de pildă) a monumentalităţii Sanctuarului Tuturor 

Românilor. Pelerinul e silit să  abordeze intrarea câş lăturiş ca un tolerat, iar prăjina 

Tricolorului în postromânism http://propinatiu.ro/carti  n-are loc nici cât într-o benzinărie: 

http://www.panoramio.com/photo/110337849 

http://vimeo.com/95670297  

http://art-historia.blogspot.ro/2011/12/distrugerea-castrului-legiunii-xiii.html 

 

Concluzii 

 

[Explicaţia eşecului şi perspective după turul II.] Vitalie Ciobanu: „În intervenţiile sale media 

Igor Dodon are, în general, un discurs pliabil pe aşteptările ascultătorilor: unul mai cooperant 

pentru cetăţenii din Moldova şi unul mult mai contondent, antioccidental şi antidemocratic, 

pentru posturile TV din Rusia, al căror client favorit a devenit imediat după alegeri. 

Moldovenilor le spune că este pentru colaborare cu opoziţia şi cu guvernarea, publicului rus îi 

promite că va provoca alegeri parlamentare anticipate, federalizarea Moldovei cu statut 

privilegiat pentru Transnistria şi găgăuzi, anularea Acordului de Asociere cu Uniunea 

Europeană şi, în final, aderarea Republicii Moldova la Uniunea Eurasiatică. Şi se mai laudă 

socialistul că i s-a promis o întâlnire cu Vladimir Putin la Moscova, acolo unde declara în 

campanie că va face prima sa vizită de preşedinte.   

 http://www.europalibera.org/a/28121008.html 

 

– Igor Dodon a câştigat oferind concret ceea ce MD mai avusese: redeschiderea pieţei ruse 

pentru legume-fructe şi vin. Maia Sandu nu s-a putut baza decât pe realizările trecute ale lui 

Băsescu – vizele europene prin cetăţenie şi bursele, practic ea n-a avut nimic de dat.  

– Regimul Iohannis-Cioloş, emanaţie a fesenismului republican că trebuie halit acuma tot 

fiindcă viitorimea se descurcă, emigrează, n-a oferit nicio perspectivă Basarabiei! Nu e vorba 

doar de Unire. Ci şi de sprijin ferm concret pentru europenizare! A fost rostit un fel de 

angajament, cu un sfert de gură, pesemne să nu se supere partenerii noştri euroatlantici care 

ar respinge anticipat aderarea MD la UE, cum făcu Olanda cu Ucraina. 

http://www.agerpres.ro/externe/2016/04/06/olanda-doua-treimi-dintre-alegatori-au-respins-

acordul-ue-ucraina-dar-referendumul-ar-putea-fi-invalidat-22-59-55 

Macabru că olandezii sunt suspectaţi că au uitat de avionul doborât din motive de negoţ cu 

Rusia, - the Netherlands $39B: 

http://atlas.media.mit.edu/en/profile/country/rus/ 



55 

 

 

George Simion, 13 November at 23:51 · 

„Gata, totul e decis, intru de la 0:00 şi eu în ring. Adică intru în emisiune să vă zic că visul 

european al Republicii Moldova s-a sfârşit. 

Nu mai avem nicio şansă: doar o soluţie - UNIREA!‟ 

„Fiul Moldovei: Visul European al Basarabiei s-a terminat cu voturile din Europa şi 

România... când basarabenilor le-au fost închise uşile în nas... Vrem în Europa... da' europenii 

ne închid uşile în nas... românii au fost bătuţi la secţiile de votare din Torino şi Paris la 

prezidenţiale... şi pe nimeni nu interesează că în Bugeac... Bucovina de Nord... românii se 

chinuie să vorbească româneşte... Rusia şi Europa de Vest lucrează împreună şi trăiesc 

împreună şi sunt dependente una de alta.‟ 

– Ca să evite dodonizarea Basarabiei, RO trebuia, şi avea din ce, să investească acolo câteva 

sute de milioane de euro, în anii din urmă, cât a fost deschisă fereastra spre Europa. Aveam 

specialişti şi experienţa UE despre cum se pot livra fonduri pe proiecte, evitând să fie 

subtilizate. 

– Vom pierde însă mai mult decât aceste sute de milioane, prin previzibila ocolire de către 

investitori a României încercuite, vecină cu un stat eşuat ros de continue frământări. 

 

Vitalie Ciobanu: „Jocul geopolitic în care s-a angajat Dodon, bascularea sa spre Rusia şi 

ostilizarea Occidentului, a partenerilor care finanţează Moldova şi nu o lasă să se scufunde, îi 

vor destabiliza mandatul, ca şi dorinţa sa de a combate limba română şi istoria românilor sau 

promisa interzicere a mişcării unioniste. Această revanşă românofobă va distruge pacea în 

Ţară, va primi o replică dură din partea societăţii civile, pentru că niciunul dintre preşedinţii 

de până acum, nici măcar Voronin, n-a reuşit să anihileze cuceririle democratice obţinute în 

anii independenţei.‟  

 

România are acum, ca insulă de orientare pro-occidentală absolută, benevolă şi fără Schengen 

şi cu riscuri de a irita Rusia, o situaţie geopolitică din care poate rezulta reţinerea 

investitorilor occidentali de a se mai aventura aici: 

http://www.hotnews.ro/stiri-esential-21413806-harta-romania-prinsa-tot-mai-strans-clestele-

rusiei-moldova-bulgaria-ales-presedinti-pro-kremlin-care-alatura-liderilor-din-ungaria-serbia-

cehia-slovacia.htm 

Iar stoparea creşterii actualei prosperităţi nevisate poate genera bâlbâieli ale busolei. 

Sabina Fati: „De ce nu are România o strategie de politică externă? De ce nu investeşte statul 

în terminarea centralei nucleare de la Cernavodă, care ne-ar oferi preţioasa independenţă 

energetică? De ce nu accesează Guvernul mai mulţi bani europeni? De ce nu se termină 

autostrada care i-ar putea duce pe români direct de la Bucureşti la Viena? De ce reputaţia 

celor care trag jugul spre Vest e aruncată mereu în aer? 

http://www.romanialibera.ro/opinii/editorial/si-noi-jucam-pe-mana-rusilor----opinie-433140 

 

Postromânismul, mentalitatea lugubră creată artificial cum că RO n-are trecut, deci nici 

viitor, poate genera hilara situaţie în care cetăţenii Republicii Moldova să devină 66% 

unionişti, chiar dacă autoelitele se comportă momentan contra, iar cetăţenii RO să respingă cu 

nervozitate 51% re-Unirea, sensibili la argumentele economico-geopolitice alarmiste ale 

ecranacilor şi la spaima fixă a postacilor: „Oare ne permitem să creştem salariile şi pensiile 

din Basarabia, să fie egale cu ale noastre?“ 

 

Să iubim optimismul! Românul nu piere! Ne vom descurca şi noi, şi basarabenii după 

bruscarea unioniştilor la Bucureşti şi tratarea cu indiferenţă intelectuală a alegerilor 

referendum Est-Vest din MD. Bine că s-a evitat prin Cedarea Basarabiei 2016 esenţialul 
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dramei: se putea ca la Chişinău să vină Maia Preşedintă, referendumul umilitului la Bucureşti 

Simion chiar să se ţină în 2018, pentru re-Unire cu România să iasă 67%, iar auzind îngroziţi 

că li s-ar umbla la salarii şi pensii pentru egalizare, fraţii din dreapta Prutului să le zică oţet! 

la pofticioşii de peste Podul de Flori, respingându-i chiar cu oarecare nervozitate 

seismectuală, de intensitate fluctuantă după de jocul ambasadelor, ca pe nişte cerşetori jegoşi 

prea insistenţi. 

– Iarăşi repaus, în bătătură, dimineaţa pi răcoare, evribadi. Boicot al istoriei, aşteptarea unui 

Mântuitor.  

Oricum, mi-i jale şi de voi, şi de noi... 
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Kuban Cossacks Choir           https://www.youtube.com/watch?v=ExgMQbsRTGA 


