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Facilități incredibile

D E Ș T E A P TĂ - T E ,  R O M Â N E , 

(Continuare din pagina 1)

Şi pentru că nu m-am mai rugat până acum niciodată 
am îndrăznit să spun: ,,Doamne, dacă mă auzi, dacă poţi,    
primeşte-mi măcar aceste lacrimi murdare!”

Dimineaţă, imediat ce preotul a deschis din nou uşa, 
valul de gură-cască l-au împins cu putere înăuntru, iar 
acesta pierzându-şi echilibrul, a căzut peste mine. Şi după 
o veşnicie de secunde, am deschis ochii.

- A înviat mortul!, a început să ţipe mulţimea speria-
tă, făcând un pas înapoi.

M-am ridicat în picioare, mi-am pipăit mâinile şi faţa, 
să mă conving că eu sunt eu, când acolo –am văzut icoa-
na. Şi am realizat că în tot acest timp, ea s-a rugat pentru 
mine. Am luat-o de jos şi strângând-o la piept mi-am fă-
cut loc printre oameni.

 Iar din urma mea s-a luat uşor-uşor tot satul.
Nu ştiam nici eu unde merg, spre cocioaba mea pustie 

sau spre alt colţ de lume, dar nici nu conta. Simţeam că 
icoana din braţele mele, ea îmi conduce paşii.

Şi cu cât înaintam mai mult cocoaşa din spatele meu 
începea  încet-încet să se-ndrepte.

    
 Doina DABIJA

M-am născut 
cocoşat

Preşedintele partidului fosăia dus în al nouălea 
cer. Visa că se scaldă în mare şi urmărea cum în 
văzduhul senin stoluri agitate de pescăruşi ţipau ca 
înainte de furtună. Dar, de fapt, în jurul lui bâzâia 
sala enormă a parlamentului cu şedinţa în plină roi-
re. La ordinea de zi se precăutau mai multe întrebări 
vajnice.  

– Stimate doamne, stimaţi domni! Tovarăşi! râ-
gâia de la tribună un măscărici cu mutră de popşoi. 
Am trecut cu toţii prin stresurile de ultimă oră, pro-
vocate de pericolul deficitului de gaze naturale. Până 
la urmă, am hotărât această întrebare! Contractul cu 
Gazprom-ul l-am semnat la preţul care ne convine! 
triumfă baritonul înfierbântat. Heh! I-am silit pe ruşi 
să accepte condiţiile noastre fără prea multă ciorovă-
ială. Şi moscalii au cedat!...

Vociferarea stridentă „Tovarăşi!” îl făcu pe bătrâ-
nul adormit să tresară în fotoliul moale. El îşi roti 
lentilele bulbucate peste scăfârliile ticsite de fantezii 
clocite şi strâmbă un zâmbet chircit: 

„Aha! Spuneţi-le „Spasibo!” fraţilor de la Mos-
cova că au semnat cu voi contractul! murmură pre-
şedintele, crispându-şi fizionomia buhăită de atâtea 
griji de partid. Cu Europa voastră moldovenii au să 
ajungă degrabă să-şi încălzească sobele cu răbdări 
prăjite, că nici tizic n-au...”. 

Şi boşorogul se afundă din nou în duioasa visare. 
Pe fundalul cârâielilor monotone ale cioflingarilor 
de la tribună, el parcurgea imaginar traiectoriile ti-
nereţii sale. Îşi aminti de vremurile când era demni-
tar văzut în sferele înalte ale organelor de conducere. 
E-he! Atlet în floarea vârstei, pe atunci el n-avea ne-

voie de ouă de prepeliţă în mângâierile de ţâţişoare 
comsomoliste... Scenele din orgiile apolinice şi dio-
nisiace cu duduițe de vis – de orice calibru – mări-
tate, nemăritate, toate – disponibile, îi mai stăruie şi 
acum în memorie. În serile şi nopţile de taină mam-
zele inteligente, distinse, elegante îi căutau în cap! 
Petrecerile languroase se pretau ca un fel de misiuni 
de serviciu... Dar s-au spulberat decorurile mănoa-
se. Trecut-au ca nişte vedenii zilele fericite... copilele 
giugiulite... 

Preşedintele turmei de purtători de seceri şi cio-
cane înnodate întredeschise ochii şi privi alene la 
camarazii din sală. În capătul unui rând de fotolii 
el observă un deputăţel bubos, care se scremea să-şi 
smulgă firicelul de păr negru crescut în vârful na-
sului. Firicelul, se vede, crescuse prea mic, că nu se 
dădea degetelor butucănoase. Deputăţelul, cu frun-
tea plină de broboane, asuda încontinuu, îndârjit să 
smulgă filamentul încăpăţânat.

La tribună apăru alt popşoi care, la fel, prinse a 
toca verzi şi uscate:

– Domnilor, Europa e cu ochii pe noi! În toate 
bazaconiile noastre trebuie să justificăm această fa-
vorabilă atenţie... Acum problema cea mai stringentă 
ţine de efectuarea reformelor în justiţie, procuratu-
ră, securitate şi poliţie. Este o întrebare grea, aş zice 
chiar gravă, dar trebuie s-o hotărâm! Pe lângă procu-
rorul demis ghilotina stăpânirii râvneşte şi alte cape-
te. Aşa că fiţi vigilenţi, priviţi atent în spațiu! Cine-i 
următorul?... 

„Întrebare grea, întrebare gravă... se oţărî depu-
tăţelul bubos. Cât îi de gravă, măi ciorsăilă?... Iaca 

problemă dificilă: să extragi un păr ţâşnit pe vârful 
nasului!”, şi slugarnicul partidului de guvernământ 
continuă să se mocoşească cu firicelul de materie 
cornoasă răsărit taman unde nu i-i locul.

Un tovarăş din grupul de opoziţie, găvozdit ală-
turi de conducătorul comunist, îşi usca minţile cum 
să hotărască mai adecvat o problemă de familie. Co-
legul poznaş încercă să afle ce l-ar sfătui preşedintele 
său în situaţia delicată:

 – Nu mă ajunge capul cum s-o conving pe urgia 
de acasă să plece singură în concediu la odihnă... Că 
eu mi-am prubuluit alte planuri: m-aş oploşi pe un 
litoral de poveste cu Păşuţa, consiliera mea... E tine-
rică şi… iute ca o zvârlugă! Să vezi mata, a divorţat şi 
de al treilea bărbat!  

– A-a-a, fiţa aia smoliţică! Am zăpsit-o mai deu-
năzi – se pupa cu un zăblău din poliţie pe culoarul 
de la etajul nostru... Se vede că-i purtată bine!... Apu’, 
măi frăţâne, cu coţofana ceea dacă te înhami, trebuie 
să ai lapte lung în bătător... Nu te băga la ea cu gluma, 
că ai rupt cuiul! Coţofenele de soiul ăsta, dacă n-ai cu 
ce le încălzi cât mai adânc, te mănâncă cu tot cu bor-
hae... Liderul de partid, curios de reacţia tovarăşului 
tânăr, înflori pe faţă un surâs de lemn.

– Da, şefu’! Pricep! Mai bine merg la odihnă cu 
nevastă-mea! se ogoi puţin camaradul de partid. To-
tuşi, nu-mi iese din cap vorba ceea a matale: fie mu-
ierea cât de scârnavă, dar străină să fie! Că bărbaţii, 
mă rog, cum scapă de sperietoarea de acasă, visează 

un colţ de rai tihnit – cu soare, apă şi... orgasm...
Generalul roşu se afundă din nou în aducerile-

aminte. În tinereţea lui ţinea în căpăstru ministerul 
de interne. Câtă armonie şi satisfacţie morală do-
minau atunci societatea! Iar el, ministru tânăr, era 
mereu pe baricade în luptă cu tot felul de scârboşi. 
Asigura în ţară ordinea şi liniştea! Şi acum i se perin-
dă în memorie bulevardul mare cu oameni voioşi la 
demonstraţiile de sărbătoare. Pe piaţa centrală tineri 
şi vârstnici se prindeau în horă şi dansau ori intonau 
cântece revoluţionare... Până şi azi îi mai răsună în 
urechi catrenele celea înălţătoare, care parcă te fer-
mecau, te ridicau în slăvi: 

Дан  приказ:  ему – на запад,
Ей – в другую сторону,
Уходили комсомольцы
На гражданскую войну...
 
Unchiaşul stârni o înviorare în curcubeta răsco-

lită: „He-he! Ar fi o minune picată din cer să răzvră-
tim acum, în vremea asta de cumpână, o revoluţie 
proletară! Acuma-i momentul! Atâtea blestemăţii 
s-au abătut peste lume! Iar anii de năpastă tot nasc 
din bălegarul aborigenilor bureţi veninoşi alde Pla-
ha, Ghimpu, Chirtoacă, Candu, Dodon...  Parcă mai 
deunăzi, când îi vedeam în sala asta spaţioasă, îmi 
era silă să stau cu ei la taclale... Azi şi picherea din 
vârful piramidei ne bagă pe gât tot felul de pricăjiţi, 
de acum din tagma ei. Parlamentul se sufocă de mor-
de de popşoi, şoimari, bălănei, alaibei şi alte râsuri, 
picate din neştire să ne fericească poporul. Alteori, 

când îi descopeream în sală, îmi venea să apuc va-
lea...  

Boşorogul îşi mai ogoi meditaţiile înfiorate... El 
îşi plimbă atent retinele pe siluetele fleorţotinelor 
din sală. Iată-le, alesele poporului! După ce le lus-
trui sânii cu privirea, ochii i se împiedică de coafura 
Zânicăi, fosta lui tovarăşă de noapte. „Şi asta m-a 
trădat! E-e-e, a îmbătrânit, sărmana, şi parcă-i puţin 
şasie, se uită cruciş. Cu ţâţele celea tulghite seamănă 
cu talpa iadului. He-he, au rămas în negura vremilor 
serile focoase, sclipitoare, când ne lăfăiam răzgâiaţi 
de fruptul dulce al alinturilor... Totuşi, fierbeam pen-
tru norod, pentru ţară. În discuţiile temeinice hotă-
ram atâtea întrebări referitoare la asigurarea bunăs-
tării oamenilor. Ne dureau suferinţele celor mulţi şi 
proşti. Comuniştii în vârstă îşi amintesc cum huzu-
rea lumea pe vremea sovieticilor...  Pe când azi orătă-
niile puterii ştiu una şi bună – să liorbăiască despre 
viitorul fericit care ne aşteaptă. Adicătelea, cu cât mai 
aplecaţi ne vom gudura sub fundul europenilor, ori, 
mai ales, al americanilor, cu atât mai multe resturi 
o să cerşim de la mesele lor! Dar pentru a soluţiona 
problema gazelor tot la ruşi s-au ploconit! Cum de 
nu le pute de la gazele ruseşti?!... Ce mai încolo-în-
coace! Parlamentarii noştri n-au nici somn, sireacii, 
se zvârcolesc nopțile în aşternut de câte griji îi zgân-
dără în găoace întru fericirea poporului iubit...

Tătucul poporului, vlăguit de nălucirile cu seceri 
şi ciocane încârligate, pică din nou în piroteală, sfo-
răind frumos în surdină... 

Andrei MOROŞANU

T r e c u t - a u   z i l e l e  ş i . . .  c o p i l e l e
( F O I L E T O N )

Pilda lui Iotam  din 
Biblie  (Judecători,  9, 
7-11)  ne relevă cum 
copacii au plecat când-
va să ungă un Împărat 
şi să-l pună în fruntea 
lor.

I-au zis Măslinu-
lui: ,,Împărățeşte peste 
noi !”,dar Măslinul le-a 

răspuns: ,,Să-mi părăsesc eu untdelemnul 
meu, care îmi aduce laude din partea Lui 
Dumnezeu şi a oamenilor, ca să mă duc şi 
să domnesc peste copaci ?”

Tot aşa au refuzat şi Smochinul , şi Vița-
de-Vie …

Atunci copacii i-au zis Spinului: „ Vino 
tu şi împărățeşte peste noi!”

Spinul a primit propunerea şi le-a spus: 
,,Dacă  într-adevăr vreți să mă ungeți Îm-
părat al vostru, veniți şi vă adăpostiți sub 
umbra mea, altfel, să iasă foc din spini şi să 
mistuie copacii…”.

Uneori , precum în timpul crizei politice  
pe care o trăim în vara – toamna acestui an 
2021, mi se pare că românii s-au resemnat 
prea uşor în ultimele decenii  şi au acceptat 
domnia Spinului-Fără-De-Umbră-Şi-Fără-
De-Roade…

A venit oare vremea să schimbăm lu-
crurile în România ?

A venit vremea să stăruim pe lângă 
Măslin-Smochin-Viță-de-Vie, să chemăm 

în Fruntea Țării cu-adevărat pe cei mai 
potriviți pentru a conduce ?

Să-i chemăm de-acuma pe cei care au 
dat roade, ei şi Familia  lor, în neamul nos-
tru? 

Cu acest gând trei formațiuni politice, în 
încercarea de a duce mai departe idealurile 
celui mai mare şi mai vrednic Partid Isto-
ric – PNȚCD, şi numeroşi militanți creştin-
național-democrați şi conservatori, se stră-
duiesc să-şi unească forțele şi îl cheamă în 
fruntea lor pe domnul Nicolae RAȚIU, fiul 
mai tânăr al regretatului Ion RAȚIU. 

Marele Ion Rațiu, unul din liderii care 
au contribuit masiv, alături de Iuliu Ma-
niu, Ion Mihalache, Corneliu Coposu, Ioan 
Alexandru şi alți coloşi politici la rezistența 
împotriva ocupației sovieto-comuniste, la 
renaşterea clasei politice româneşti după 
căderea comunismului.  Da, anume Ion 
Rațiu. Românii conștienți regretă astăzi 
faptul că Ion Rațiu a rămas doar Cel-Mai-
Bun-Președinte-Pe-Care Țara aceasta l-ar 
fi putut avea…

Nicolae Rațiu la vârsta pe care o avea 
părintele său, când a revenit la Bucureşti în 
1990 din exil, este un om de afaceri pros-
per, a investit ca un adevărat patriot în 
Țara sa de glorii, a promovat mecanisme-
le democrației şi este prezent continuu în 
activitatea de binefacere pentru copiii din 
România. Famila  Rațiu, nobilitară, timp de 
secole s-a implicat cu vrednicie în slujirea 

neamului temerar.

Împărtăşim aici Scrisoarea de Chemare

PRIMII SEMNATARI :

Domniei Sale Nicolae RAȚIU

Stimate Domnule Nicolae Rațiu,
După cum ştiți, PNȚCD, acest Partid 

Istoric Sacru al Românilor,  în care familia 
Dvs. s-a ilustrat atât de pregnant de-a lun-
gul secolelor, este acaparat de un individ 
care serveşte interese straine.

În încercarea de a dezrobi de impostură 
şi ruşine PNȚCD-ul de astăzi, s-au născut 
mai multe formațiuni politice care au luat 
acum decizia de a se uni pentru a onora 
luptele şi jertfele glorioşilor noştri înaintaşi.

În numele acestor formațiuni şi, 
dând glas dorinței sutelor de membri şi 
simpatizanți, vă adresăm respectuoasa 
CHEMARE:

Domnule Nicolae Rațiu,

Dumneavoastră puteți să duceți mai de-
parte tradiția familiei Rațiu, de organizarea 
şi conducerea Națiunii Române, aşa cum 
familia Rațiu a demonstrat-o strălucit în 
Partidul Național Român din Transilvania, 
în Partidul Național Țărănesc şi în PNȚCD.

Aveți calitățile necesare pentru a reali-
za şi prezida reunirea Național-Țărăniştilor 
autentici, a creştin-democraților şi a con-

servatorilor din România.
Intrarea Dumneavoastră în viața politi-

că în aceste momente, când poporul român 
este sabotat de o clasă politică iresponsa-
bilă, ar da curaj celor mai vrednici dintre 
români să se implice din nou în luptă, ar 
reface structurile naționale de solidaritate 
şi onoare.

E necesar să dăm vieții politice o 
direcție nouă, morală şi responsabilă. Avem 
nevoie de autostrăzi, căi ferate renovate, 
dar avem, mai ales, nevoie de refacerea in-
frastructurii morale a poporului român, de 
cinste, meritocrație şi competență în toate 
instituțiile statului, de o guvernare serioa-
să şi eficientă, care să valorifice avantajele 
prezenței Țării în Uniunea Europeană şi în 
NATO, să aducă acasă teritoriile româneşti 
din Răsărit şi să repună România la locul 
cuvenit între statele lumii!

Toți avem nevoie de Dumneavoastră ca 
lider confirmat şi respectat!

Vă aşteptăm cu respect, credință şi în-
credere, cu angajamentul că vă veți bucura 
de sprijinul nostru, al tuturor, pentru a re-
clădi Partidul de care Țara are atâta nevoie 
astăzi şi care să pună binele  românilor în 
fața intereselor personale sau de grup, res-
pectând tradiția, înțelegând prezentul şi ga-
rantând viitorul.

Domnia Voastră este aşteptată cu 
speranță în fruntea național-țărăniştilor 
reuniți şi renăscuți!

În deschiderea Listei susținătorilor 

domnului Nicolae Rațiu să preia con-
ducerea Partidei Naționale Creștin-
Democrate din România – 

Radu RIZESCU, Partidul Național 
Țărănesc Maniu-Mihalache (PNȚ-MM),

Liviu PETRINA, Partidul Corectei 
Guvernări (PCG),

(Conducerea Partidului Alianța-
Național-Țărănistă – ANȚ

aşteaptă, cu interes, o întâlnire cu 
Domnia Voastră),

Radu SÂRBU, ex-ministru în Guver-
nul PNȚCD,

Tudor DUNCA, ex-parlamentar 
PNȚCD, Ex-Ambasador al României în 

Germania,
Vasile LUPU, ex-parlamentar 

PNȚCD,
Ioan VIDA-SIMITI, ex-parlamentar 

PNȚCD,
Dorin MIHAI, ex-Parlamentar 

PNȚCD,
Marcel Eugen Dan BĂLAŞ, ex-prefect 

PNȚCD de Bihor,
Radu PISICĂ, fruntaș PNȚCD, 

București,
Ioan Adrian DOJA-FODOREANU, 

fruntaș PNȚCD, București,
Nicolae BILECA, ex-consilier 

PNȚCD, Constanța.

Prezentului mesaj se alătură: 

Alexandra  ALFERARU-ILIEŞ, 
fruntaș PNȚCD, fondator PCG, 

Ioan BELEI, fruntaș  PNȚCD, fonda-
tor PCG,  București, 

Nicolae BEREA, ex-consilier   
PNȚCD, București,

Marius BOSTAN, ex-lider al tineretu-
lui universitar PNȚCD, ex-ministru,

Vlad CHELU, liderul tineretului  
PCG, 

Ancuța DOBROTA, fruntașă 
PNȚCD, fondatoare PCG,

Ioan-Adrian DOJA-FODOREANU, 
fruntaș PNȚCD, fondator PCG, 

Dumitru GHERDAN , fruntaș 
PNȚCD, fondator PCG, București,

Reasilvia GOCIMAN, fruntașă 
PNȚCD, fondatoare PCG, 

Pavel  SUIAN , ex-Lider PNȚCD, fon-
dator PCG, diplomat și politolog

București, noiembrie 2021 

NOTĂ
Scrisoarea este expediată domnului 

Nicolae Rațiu.
Pentru românii  care doresc să se ală-

ture acestui demers important, adăugăm 
adresa sa electronică: nicolae@regentho-
use.com. 

Așteptăm, cu înaltă speranță, ca 
cei mai buni dintre români – măslinii-
smochinii-vițele-de-vie – să se  implice în 
politică, locul unde  ni se decid condițiile 
în care vom viețui noi și urmașii noștri… 

Pentru conformitate – 
Liviu PETRINA

P L E D Ă M  P E N T R U  N O U L  L I D E R  A L  R O M Â N I L O R

Recent, s-au împlinit 
o sută de zile de când gu-
vernul PAS-ului a ocupat 
totalmente segmentul exe-
cutivului. Voci critice ră-
sună din toate părțile: de la 
oponenți şi de la ai „noştri”. 
Deşi sunt cam lent la for-
mularea  concluziilor, recu-

nosc: cu unele observații sunt de acord. Mai 
ales, la capitolul transparență. Fireşte, se simte 
lipsa de experiență la miniştri, însă aceasta se 
acumulează doar atunci, când te afli în funcții 
de conducere. Aştept să treacă încă vreo cinci 
sute de zile până voi trage concluzii definiti-
ve. Oponenții socialişti şi comunişti au doi 
aliați foarte puternici: în mâna dreaptă – co-
vidul pandemic, în cea stângă – criza energe-
tică. Doar un prost ar neglija respectiva „pară 
mălăiață în gura lui Nătăfleață”. În aspect is-
toric, un ochi ager s-ar convinge, că socialiştii 
dimpreună cu resturile comuniste rămân cu 
mult în urmă şi de Nătăfleață. 

Pentru omul simplu şi dezinformat nu con-
tează că aceste crize au dimensiune planetară. 
El se transformă într-o victimă egoistă şi be-
nevolă a stării sale materiale precare. „Genia-
litatea” PAS-ului în a găsi soluții este absolut 

indispensabilă. În caz contrar, intervine „bâja”, 
luând în vedere că viața politicianului moldo-
vean e cea mai scurtă de pe continent.

Mă consider o persoană absolut suferindă. 
Voi suporta relativ uşor efectele ambelor cri-
ze. Însă criza mea ține de lingvistică, de in-
troducerea glotonimului „Limbă română” în 
Constituție. Deşi Curtea Constituțională a de-
cis că numele corect al limbii materne e româ-
nă şi nu moldovenească, pe cale parlamentară 
această  hotărâre întârzie să fie implementată, 
or, nu avem o majoritate constituțională în 
Parlament.

Până nu demult credeam că moldovenii 
alcătuiesc 66 de procente din populația re-
publicii. Din fericire, am greşit. Cifra a urcat 
până la 82 de procente. Ruşii constituie doar 
4 procente, ucrainenii – 6, găgăuzii – 4, bulga-
rii – 2, ceilalți – de asemenea 2. Nu ştiu, exis-
tă vreo țară pe globul pământesc, unde limba 
minorităților de 18 procente să joace de multe 
ori, rolul de comunicare interetnică? Cu regret 
limba de stat e lipsită de calificative lămuritoa-
re. Admitem că vreo 10-20 de procente dintre 
moldoveni au devenit „moldavani”, s-au rusi-
ficat, concomitent rusificându-şi odraslele şi 
sufletele. Ca să utilizez un neologism ocazio-
nal, intrat în modă, ele au devenit „dodoniste”, 

concentrate într-un detaşament de şoc, cel mai 
periculos, al segmentului alolingv.  

Zilele trecute, am pățit ruşinea în fața... 
propriei memorii. Eram sigur, că în biblioteca 
personală se află cea mai scârboasă carte, in-
titulată „Dicționarul moldovenesc-român” al 
lui Vasile Stati. Verificând titlurile a circa două 
mii de volume, uite că nu l-am găsit. În schimb, 
am depistat un volum de-al său despre istoria 
Moldovei. Din Internet am aflat că el este doc-
tor habilitat. Nu cunosc ce teme a abordat în 
teze, dar mă întreb, cum de Academia noastră 
suportă asemenea nulități? Indiferent, că teza, 
probabil, a fost scrisă pe timpul sovietic. Ei, şi? 
Nişte aberații lingvistice la un nivel de doctor 
habilitat. Nu se poate. Directorul Institutului 
de Lingvistică, Ion Bărbuță, referindu-se la 
„podoaba” lui de dicționar, a calificat-o drept 
„o absurditate, servind scopuri politice”. 

L-am ascultat o singură dată pe Stati, ca 
deputat în Parlament din partea Partidului 
Democrat-Agrar (mai succint, partidul şefilor 
de colhoz agramați), pledând pentru glotoni-
mul „Limba moldovenească” în constituție. 
De respectiva „moştenire”, nici astăzi nu am 
scăpat. Citesc un citat formulat de el: „În Mol-
dova  se interzice publicarea cărților despre 
istoria Moldovei”. Dacă este vorba despre vo-

lumele sale, antiştiințifice în esență, e foarte 
bine. De la cadavrul politic, numit agrarian, 
Stati, volens-nolens, s-a pomenit simbolic în 
partidul dodonist. Chiar mă gândeam, de ce 
Dodon nu l-a decorat, or, individul respectiv 
a făcut servicii enorme partidului socialist. 
Şi din nou, am dat în bară. Cu ocazia celor 
opt decenii de la naştere, l-a decorat cu... „Or-
dinul Republicii”. Eu l-aş fi decorat de cinci 
ori, dacă eram în mintea lui Dodon, în fie-
care an, cu aceeaşi distincție, ca să-l întreacă 
şi pe mareşalul Gheorghi Jukov, de patru ori 
erou al Uniunii Sovietice, după merit. Aş fi 
purces la o modificare, ca excepție tempora-
ră, special pentru Stati: „Ordinul Republicii” 
ar fi devenit „Ordinul agrar-dodonist”. Ar fi 
binevenit, ca Stati să-şi completeze paginile 
„operei” sale cu rusisme, rostite de Dodon, 
Voronin şi de toți „moldavanii” întâlniți în 
stradă. Ar ieşi cea mai tâmpită carte de pe fața 
pământului.

Ce să fac? Oamenii de rând se gân-
desc cum vor achita serviciile comu-
nale, iar pe mine mă chinuie o altă 
problemă: denumirea corectă a limbii mele. Sa-
lut!                                                                                                                                                         

Iulius POPA
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