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ªtie electoratul
cum funcþioneazã
Parlamentul
unicameral ºi
votul uninominal?

U nul din multele paradoxuri
aparente ale receptãrii vieþii
politice la noi îl reprezintã

diferenþa de încredere acordatã partidelor,
respectiv Parlamentului. În percepþia
publicã, partidele se bucurã ba de �scoruri�
foarte mari, ba foarte mici, în timp ce
Parlamentul este blamat statornic. Adicã,
partidele sînt �bune�, dar produsul lor
principal, Parlamentul, este �rãu�. Guvernele
ºi preºedinþii României, în schimb, au parte
de acelaºi tratament afectiv ca ºi partidele:
la început, se bucurã de o încredere mult
mai mare decît procentul pe care l-au obþinut
la vot - dovadã cã, în general, oamenii nu
voteazã în cunoºtinþã de cauzã, ci emoþional,
influenþaþi de elemente strãine analizei lucide
a ofertei economice ºi politice a partidelor
-, pentru ca apoi sã scadã în procentele de
încredere sub votul de la alegeri, tot din
cauza impactului emoþional al unor legi sau
afirmaþii.

În ciuda percepþiei generale, conform cãreia
Parlamentul nu face nimic, ci doar
pãlãvrãgeºte, în realitate partidele pãlãvrãgesc
mai mult, se întrec în a debita generalitãþi
despre prosperitate, echitate socialã, dreptate
ºi justiþie, în timp ce Parlamentul este cel
care �face� - face legi, bune sau rele, dar
fãrã care pãlãvrãgeala partidelor nu s-ar putea
concretiza în actul de guvernare. Imaginea
parlamentarilor este mai �proastã� în ochii
electoratului decît a liderilor partidelor, deºi
parlamentarii înºiºi sînt lideri mai mari ºi
mai mici ai partidelor ºi chiar o parte a
miniºtrilor sînt ºi parlamentari. Aceasta este
o aberaþie a sistemului nostru politic: aceeaºi
persoanã este simultan legislator ºi executor,
adicã se autocontroleazã ºi îºi dicteazã sieºi
legi. Ar fi mult mai stimulativã prevederea
ca un politician sã-ºi asume riscul de a-ºi
pierde fotoliul - unul singur! - dacã se
dovedeºte incompetent. Aºadar: dacã partea
cea mai numeroasã a liderilor de partid se
aflã în Parlament ºi se dovedeºte incapabilã,
poate acelaºi partid sã fie considerat capabil?
Pe de altã parte, în �inconºtientul colectiv�
al electoratului, persoana cea mai importantã
în stat este preºedintele, ales prin vot
uninominal. Electoratul nu-ºi poate imagina,
sau nu ºtie, sau uitã dupã fiecare alegere cã
preºedintele nu prea poate fi tras la rãspundere
pentru ceea ce poate sã facã ºi face în planul
politicii interne ºi, în foarte mare mãsurã, în
cea externã. Cel care trage greul - propune
legi, ia mãsuri pentru aplicarea lor ºi, supremã
dificultate!, propune ºi gospodãreºte efectiv
bugetul - este Guvernul.

Bugetul este singurul instrument pe
care-l putem uºor controla prin simple
operaþii aritmetice, prin care putem aprecia
intenþiile reale ale unui partid sau ale unei
coaliþii care guverneazã, dar ºi capacitatea
de a-l gospodãri cu folos. Preºedintele, ca
ºi regele în democraþia parlamentarã, poate
vorbi multe, dar rãspunderea este a celui
care guverneazã: primul ministru. Asupra
acestei chestiuni ar trebui electoratul sã
mediteze ceva mai mult - mai cu
seamã atunci cînd voteazã, dar
ºi în aceste momente, cînd

ILIE CÃLIAN

PING-PONG BÃSESCU -
TÃRICEANU: SCOR NUL

Mãsuri de
prevenire a

gripei aviare
Prefectul judeþului Cluj, Mihail

Hãrdãu, a decis, în urma
videoconferinþei organizate sîmbãtã,
8 octombrie, aplicarea unor mãsuri
de prevenire a unei epidemii de gripã
aviarã la nivelul judeþului.

Potrivit reprezentanþilor Direcþiei
Sanitarã Veterinarã Cluj, nu au fost
înregistrate, pînã în prezent, cazuri
de acest tip, însã, în contextul
situaþiei existente la nivel naþional,
este nevoie de stabilirea unor mãsuri
cu caracter preventiv.

În acest sens, primarii unitãþilor
administrativ - teritoriale din judeþul
Cluj vor fi instruiþi de autoritãþile
judeþene în domeniul sanitar-
veterinar cu privire la mãsurile care
trebuie luate pentru prevenirea
apariþiei gripei aviare.

�Deocamdatã nu avem probleme.
Avînd însã în vedere cã în judeþul
Cluj existã mai multe amenajãri
piscicole ºi lacuri de acumulare,
existã un anumit nivel de risc ca
boala sã fie adusã de pãsãrile aflate
în tranzit, aºa cã trebuie sã luãm
mãsuri de informare a populaþiei prin
intermediul primarilor�, a afirmat
prefectul Mihail Hãrdãu.

Conform dispoziþiei acestuia, la
întîlnirea cu primarii vor participa
reprezentanþii Direcþiei Sanitare-
Veterinare, ai Direcþiei Silvice, ai
Direcþiei pentru Agriculturã ºi
Dezvoltare Ruralã, ai Inspectoratului
Silvic, ai Asociaþiilor Vînãtorilor ºi
Pescarilor, precum ºi cei ai Asociaþiei
Columbofililor din judeþul Cluj.

Întîlnirea va avea loc luni,
10 octombrie 2005, de la ora 15, în
Sala Mare a Prefecturii Cluj.

(S.S.)(S.S.)(S.S.)(S.S.)(S.S.)

Guºã îl someazã pe Boc

Dr. Monica MÃRGINEANU-CÂRSTOIU:

�ESTE MOMENTUL SÃ FIE ABORDATÃ CU
COMPETENÞA NECESARÃ PROBLEMA SÃPÃTURILOR
ARHEOLOGICE DIN PIAÞA UNIRII!�

În naivitatea mea am crezut, dupã
�dezbaterea publicã� organizatã de
primarul Emil Boc în primãvarã, cã
arheologia va redeveni, la Cluj, a
arheologilor ºi cã politicienii îºi vor
vedea de treburile lor politice,
lãsînd în pace o ºtiinþã care timp
de 11 ani a fost terfelitã tocmai de
orgolii electorale ºi de ambiþii de
partid. Recenta tentativã a d-lui
Boros Janos de a acoperi sãpãturile
arheologice din Piaþa Unirii fãrã
sã existe, în acest sens, o aprobare
a forurilor îndreptãþite º i
complicitatea mai mult sau mai
puþin fãþiºã a directorilor Muzeului
Naþional de Istorie a Transilvaniei

(într-un moment în care scaunele
par sã li se clatine) m-au convins
însã cã în aceastã chestiune e în
joc mai mult decît patimã, obsesie
ºi poate chiar urã.

Întrucît despre importanþa
descoperirilor din Piaþa Unirii am
vorbit pînã acum exclusiv cu
arheologi ºi istorici, am ajuns la
concluzia cã e  momentul sã dau
cuvîntul ºi altor specialiºti. În
consecinþã am ales-o pe doamna
Monica Mãrgineanu - Cârstoiu,
cercetãtor principal I la Institutul
de Arheologie �Vasile Pîrvan� din
Bucureºti.

Doamna Monica Mãrgineanu -

Cârstoiu (clujeancã stabilitã în
Bucureºti!), una dintre cele mai
autorizate voci în materie de
monumente antice, este arhitect,
doctor în Istoria arhitecturii ºi
urbanismului, specializatã în
Arhitectura greacã ºi romanã
(specializãri în Germania). Este
membrã a Comisiei germane de
Istoria arhitecturii ºi arheologie
�Koldewey� ºi fostã membrã a
Comisiei Naþionale a Monumentelor
Istorice din România (singurul
specialist în monumente antice din

M. TRIPONM. TRIPONM. TRIPONM. TRIPONM. TRIPON
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Schimbarea
preºedinþilor de
consilii judeþene

Premierul Cãlin Popescu
Tãriceanu a afirmat sîmbãtã, la
Poiana Braºov, cã nu are un motiv
fundamental împotriva declaraþiilor
preºedintelui Traian Bãsescu,
potrivit cãrora preºedinþii de consilii
judeþene nu ar trebui schimbaþi în
timpul exercitãrii mandatului.
Premierul a precizat cã aceastã idee
ar trebui discutatã în interiorul
coaliþiei guvernamentale.

Preºedintele Traian Bãsescu a
respins sîmbãtã la Poiana Braºov,
în cadrul unor dezbateri privind
reforma în administraþia localã,

ideea schimbãrii preºedinþilor de
consilii judeþene în timpul exercitãrii
mandatului, pentru cã el însuºi a trãit
o astfel de experienþã, pe care a
catalogat-o �toxicã�.

Administraþia localã
sã nu-i trateze pe
investitori în funcþie
de clientela politicã

Premierul Cãlin Popescu
Tãriceanu a afirmat sîmbãtã la
Braºov, în cadrul unei dezbateri pe
tema descentralizãrii administraþiei
publice locale, cã nu poate fi de

continuare în pagina a 16-a

Preºedintele Partidului Iniþiativa
Naþionalã, Cozmin Guºã, îl someazã
pe primarul Emil Boc sã îºi asume
responsabilitatea în legãturã cu
decizia de astupare sau neastupare
a gropii din Piaþa Unirii. �Aº vrea
ca domnul Boc sã rãspundã dacã
considerã oportunã astuparea ºi sã
argumenteze, iar dacã va considera
cã este mai bine sã se amenajeze
situl arheologic, sã dea niºte termene
ºi sã numeascã niºte surse de
finanþare. Sã-ºi asume o poziþie
publicã, pentru cã mie mi se pare cã
se ascunde cu capul în nisip. Altfel,
îl acuz de joc politicianist cu
UDMR. Pãrerea mea este cã ungurii
au urmãrit sã-ºi întãreascã capitalul
politic, prin acþiuni extreme, pentru
cã ei au un interes cinic, acela de
a-ºi pãstra publicul fundamentalist.

ªi cine are nevoie acum de conflicte
interetnice în oraº?�, a declarat, ieri,
la inaugurarea filialei clujene a PIN,
Cozmin Guºã.

Liderul Iniþiativei Naþionale a mai
spus cã ar mai dori ca primarul Boc
sã verifice SC Tetarom SA, a cãrei
situaþie economicã este foarte
proastã, este condusã din spate de
un grup care are anumite interese,
are cinci angajaþi, dar Consiliul de
Administraþie numãrã nouã membri,
precum ºi asocierea dintre Casa
Tineretului ºi Clubul CFR Ecomax.
�Asocierea este total incorectã. Cu
ce vine CFR, cu fotbaliºti? Afacerea
asta va genera un scandal care va
arunca Clujul într-o luminã proastã,

Silvia SSilvia SSilvia SSilvia SSilvia STANCIUTANCIUTANCIUTANCIUTANCIU

continuare în pagina a 16-a
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Alianþa D.A. conduce în topul
preferinþelor electorale ale românilor

Alianþa D.A. PNL-PD conduce în
topul preferinþelor electorale ale
românilor, fiind creditatã cu 50%
din intenþiile de vot, potrivit unui
sondaj INSOMAR dat publicitãþii
ieri.

Pe locul al doilea se situeazã PSD
cu 28% din intenþiile de vot, fiind
urmat de PRM - 11%, UDMR - 5%,

PNG - 1%, PC - 1%.
Dacã PNL ºi PD ar candida

separat în alegerile parlamentare,
58% dintre persoanele intervievate
au declarat cã ar vota cu PD, în timp
ce 39% ar vota cu PNL.

În ceea ce priveºte activitatea lui
Traian Bãsescu în calitate de
preºedinte al României, 47,9%

dintre cetãþeni se declarã destul de
mulþumiþi ºi 12% foarte mulþumiþi.
Destul de nemulþumiþi sînt 26,6%
ºi foarte nemulþumiþi - 13,5%. De
asemenea, în privinþa activitãþii lui
Cãlin Popescu Tãriceanu în calitate
de prim-ministru, 36,2% dintre
respondenþi au spus cã sînt destul
de mulþumiþi, în timp ce 35,8% sînt

destul de nemulþumiþi. 23,5% s-au
declarat foarte nemulþumiþi, în timp
ce 4,5% afirmã cã sînt foarte
mulþumiþi de prestaþia primului
ministru. Referitor la activitatea
guvernului condus de Cãlin Popescu
Tãriceanu, 39,9% dintre

continuare în pagina a 16-a

Conservatorii
exclud
varianta unei
fuziuni cu
un alt partid
politic

Ecuaþia reprezentãrii Clujului la Bruxelles
Bruxelles-ul a fost ales capitalã europeanã pentru a

�regla avansul�  între cele douã motoare principale ale
continentului: Germania ºi Franþa. Un oraº ales perfect
pentru modelul de comuniune flamando-valonã din
Belgia; o alegere pentru ºtergerea rãnilor de pe bãtrînul
continent dupã cele douã conflagraþii mondiale ale
secolului trecut. Bruxelles-ul a devenit nu doar capitala
europeanã din punct de vedere instituþional, ci ºi un
oraº care ºi-a pierdut identitatea proprie  - în bunul
sens al cuvîntului - înlocuind-o, subtil, cu una
europeanã. Europeanã - în sensul unui Turn Babel
modern, care funcþioneazã dupã reguli extrem de stricte:
se vorbesc toate limbile Europei la Bruxelles, dar
limbajul e comun. Clãdirile instituþiilor europene sînt

total diferite de cele ale organismelor mondiale din
New-York: primele �respirã�, nu te apasã, nu îþi creeazã
sentimentul de respingere prin greutatea betoanelor
straºnic pãzite. Parlamentarii europeni se amestecã în
mulþime, merg la o bere pe terasele bãtrînului oraº ca
orice muncitor. Bruxelles-ul emanã o cãldurã relaþionalã
pe care doar cel care a trecut pe acolo o poate simþi:
acolo se face marea politicã a Europei de cãtre oameni
dezinhibaþi, care vorbesc senin pe proiecte globale.
Bruxelles-ul respirã prin toþi porii, iar Europa îi dã aer.

Ideea conectãrii judeþului Cluj la respiraþia capitalei
europene a fost rostitã de cãtre preºedintele CJ, Marius

Titus CRÃCIUNTitus CRÃCIUNTitus CRÃCIUNTitus CRÃCIUNTitus CRÃCIUN
continuare în pagina a 16-a

Programul de înnoire a
parcului naþional auto

Vor fi
achiziþionate

toate cele
15.000 de

autovehicule
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Dr. Monica MÃRGINEANU-CÂRSTOIU:

�ESTE MOMENTUL SÃ FIE ABORDATÃ CU COMPETENÞA
NECESARÃ PROBLEMA SÃPÃTURILOR ARHEOLOGICE
DIN PIAÞA UNIRII!�

comisie). Este organizatoare a simpozionului
anual A.R.A (Arhitecturã, Restaurare,
Arheologie), cu participare naþionalã, de la
Institutul de Arheologie �V. Pîrvan�.

A fãcut cercetãri de arhitecturã (care se
valorificã prin publicaþii ºi comunicãri) pe
ºantierele arheologice de la Histria,
Tropaeum Traiani, Argamum (Jurilofca),
Halmyris (Murighiol), Pãcuiul lui Soare,
Covasna (Cetatea Zînelor), Gruiul Dãrii.

Cãrþi publicate: �Romantismul în
arhitecturã� (la Editura Meridiane),
�Arhitectura ca artã� (antologie de Teoria
arhitecturii, Editura Meridiane), �Tropaeum
Traiani� vol. I (partea de Arhitecturã ºi
urbanism - distinsã cu Premiul Academiei
�V. Pîrvan; Editura Academiei ); �Mãrturii
de civilizaþie medievalã româneascã� (cu
Radu Popa; Editura Academiei).

- Dupã pãrerea dvs., descoperirile din Piaþa
Unirii, aºa cum le cunoaºteþi, meritã sau nu
meritã sã devinã un punct turistic?

- Clujul este oricum un
�punct� turistic. Cu cît va fi mai
inteligent  þinut în viaþã, cu atît
�punctele� sale turistice
interioare vor fi mai active. Ce
ºansã pentru acest oraº! Dacã
ruinele romane din  vecinãtatea
Catedralei  �Sf. Mihail�  vor fi
conservate ºi puse în valoare, va
avea de cîºtigat oraºul în
ansamblul sãu prin validarea
exponenþialã a centrului, ca
purtãtor de istorie,
îmbogãþindu-l cu imagini ale
antichitãþii!

Este momentul sã fie abordatã
cu competenþa necesarã
problema sãpãturilor arheologice
graþie cãrora, dupã 11 ani de
tergiversãri, oraºul  se vede
înzestrat cu  noi fragmente de
arhitecturã istoricã în mãsura sã-
i împlineascã imaginea. Este de sperat cã cetãþenii
Clujului nu vor pierde aceastã ºansã lãsîndu-se
poluaþi de prostia care umbreºte minþile cîtorva
politicieni sau administratori a cãror ignoranþã
nu este întrecutã decît de graba pasionatã cu care
ºi-o afiºeazã. Este de sperat cã nu vor accepta sã
intre pe terenul lunecos al spaimei de a nu fi
consideraþi  pãrtaºi ai funariotismelor sau cine
ºtie cãrui tip de frustrãri aºa - zis etnice. Este de
sperat cã  aceºti cetãþeni nu se vor lãsa guvernaþi
de ignoranþã ºi vor arãta cã trãiesc în zona
normalitãþii. Pentru cã este în afara normalitãþii
ca o problemã atît de complexã cum este aceea
care impune azi obligaþia de a rãspunde întrebãrii
�îngropãm sau, dimpotrivã, facem sã trãiascã
darul de preþ  dobîndit graþie cercetãrilor
arheologice?� sã fie lãsatã sub negura tutelarã a
diletantismului ºi umorilor politice! Trebuie pus
capãt intervenþiilor acelor administratori sau
oportuniºti de ocazie care nu au cunoºtinþele
necesare pentru a evalua corect implicaþiile unei

asemenea  probleme.
- Credeþi cã impieteazã asupra pieþei (din

punct de vedere urbanistic, peisagistic ºi
istoric) pãstrarea ºi restaurarea
descoperirilor?

- În urmã cu cîþiva ani am fost la Cluj într-o
comisie trimisã de Comisia Monumentelor
Istorice. Scopul era sã observãm la faþa locului
starea ruinelor romane dezvelite de sãpãturile
arheologice din centrul oraºului ºi sã facem
propuneri privind viitorul lor. Prin urmare era
vorba de mozaicul roman din Piaþa Carolina,
ruinele,  de asemenea romane, din vecinãtatea
claustrului franciscanilor ºi, fireºte, ruinele din
Piaþa Unirii. Am  fost atunci de pãrere cã se
impune un concurs de arhitecturã pentru
amenajarea acestor situri arheologice într-o
abordare modernã superioarã. Desigur, au fost,
cum e firesc, ºi opinii care nu considerau necesar
ca imaginea urbanã a Clujului sã cîºtige un plus
de vitalitate prin conservarea acestor vestigii.
Dupã cîte am avut a constata, poziþia mea nu a
avut  ecou, nu s-a fãcut nimic pozitiv ºi nu sînt
convinsã cã ne dãm suficient de bine seama ce

pierdere pentru oraº înseamnã sãrãcia de idei ºi
intenþii  care au guvernat delãsarea ce a urmat.
Sãpãturile din Piaþa Carolina au fost astupate, nu
am auzit sã se fi lansat nici un concurs pentru
amenajarea acelei zone ºi cu atît mai puþin pentru
valorificarea ruinelor din Piaþa Unirii. Mai rãu,
s-a ajuns a se pune semnul egalitãþii între o
dezvelire arheologicã ºi  o groapã de gunoi. E
cazul sã punem punct! Edilii Clujului trebuie sã
înþeleagã pînã la urmã cã va fi spre bucuria ºi
profitul tuturor sã iasã din inerþie. Lansarea unui
concurs pentru amenajarea ruinelor romane din
Cluj impune ca temã pentru o primã etapã ruinele
din Piaþa Unirii ºi  cele care mai supravieþuiesc
încã în apropierea Pieþei Carolina. Dacã nu sîntem
în stare sã realizãm un astfel de proiect, înseamnã
cã starea noastrã, nu a ruinelor, este jalnicã.

Atenþie, însã! O discuþie despre oportunitatea
sau nonoportunitatea conservãrii ruinelor romane
din Piaþa Unirii, despre efectele conservãrii lor
asupra spaþiului urban, trebuie sã implice

arheologii care au dirijat sãpãturile, dar nici pe
departe nu are voie sã se limiteze la coordonatele
acestei profesiuni. O intervenþie arhitecturalã în
centrul istoric, itinerariul necesar a fi urmat de
o asemenea acþiune, aprecierea  impactului în
zona istoricã, valorificarea în estetica urbanã
trebuie sã urmeze itinerariul pe care numai cei
al cãror imaginar profesional este activat de
asemenea probleme îl pot înscrie:  arhitecþi,
urbaniºti, plasticieni, peisagiºti, sociologi�

De-a lungul acestor 11 ani  am auzit
rostindu-se o serie de tîmpenii pe care nu le voi
înºira aici. Dintre ele selectez doar pe aceea
care aprecia ca �barbarie� o cercetare
arheologicã în centrul istoric. Deduc cã o
amenajare a centrului istoric care sã punã în
valoare ruinele romane ar echivala într-un
asemenea cadru cu un genocid cultural.  Nu
cred cã trebuie împinºi la disperare purtãtorii
triºti ai unor asemenea gînduri! Li se poate
povesti calm despre  cercetãri arheologice care
au fãcut �gropi� mult mai consistente în centre
istorice importante ale Europei. Parisul,
Florenþa, Viena au avut a suporta asemenea
�barbarii�. ªi cu ce s-au soldat ele!

Dacã va spune cineva, �o, dar la Paris
descoperirile au fost spectaculoase, la Florenþa
aºijderea, dar aici, la Cluj, sînt numai cîteva
ziduri�, li se poate ºi lor veni în ajutor. La
Viena, într-o zonã înveºmîntatã de monumente

istorice cum este Michael
Platz, cîteva foarte amãrîte
ziduri romane scoase la
ivealã  de cercetãri
arheologice au fost
considerate demne sã
recreeze spaþiul urban ºi  au
fost puse în valoare prin
amenajãri arhitecturale de
o rarã eleganþã; se poate
vedea aici cum prezenþa
ruinelor romane
îmbogãþeºte istoria locului,
îi sporeºte farmecul, îi
n u a n þ e a z ã
monumentalitatea. Meritã

reþinute numele celor doi arhitecþi care au realizat
aceastã amenajare: Christian Jabornegg ºi Andras
Palffy. 

�Încã mai fragile ºi sãrace sînt ºi ruinele
sinagogii construite în anul 1421 în Judennplatz.
Dar, ca ºi în cazul anterior, nu fragilitatea
materialã a urmelor a fost evaluatã, ci  capacitatea
lor de a activa memoria comunitãþii. Arhitectul
Hans Hollein a creat arhitectura necesarã pentru
a face aceste resturi umile sã vorbeascã.

În România nu existã nicãieri amenajãri
comparabile. Pentru o zonã a istoriei ºi
monumentelor de excepþie asemenea celei din
jurul catedralei gotice din Cluj,  potenþialul oferit 
astãzi de  ruinele descoperite în Piaþa Unirii este
imens! Dacã se vor gãsi profesioniºti de talent,
dacã responsabilitatea ºi seriozitatea vor lua locul
trãncãnelilor pãguboase, atunci pietrele  antice
trebuie  fãcute sã vorbeascã  împreunã cu
monumentele care le înconjoarã. Activarea
ruinelor  romane  în spaþiul public, în centrul
istoric va îmbogãþi oraºul. Sacrificatã va fi doar
ignoranþa. Nu ar fi nevoie decît de un concurs
pentru un proiect de amenajare, lansat  cu bunã
credinþã, corect.  Deschis arhitecþilor ºi altor
specialiºti din întreaga þarã. De finanþare se pot
ocupa edilii oraºului, spre faima lor ºi bucuria
concetãþenilor.

�Clujul are deci ºansa sã arate cã nu respirã
în totalitate sub tutela acelei schizofrenii care a

murdãrit obrazul oraºului 
(ºi nu numai!)
impunîndu-i zeflemeaua
aºa-zisului monument
�dedicat� lui Avram
Iancu� Sã arate cã nu se
lasã  manipulat de
diversele patimi politice în
defavoarea lucrurilor
esenþiale...

Dacã nu sîntem în stare
sã înþelegem acest lucru,
dacã nu existã dorinþa de a
trece dincolo de interesul
meschin, de orice naturã ar
fi acesta, mai bine sã le mai
îngropãm odatã!
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