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S&#259; vorbeasc&#259; al&#355;ii despre eroismul r&#259;scoalei bra&#351;ovene.Eu nu pot vorbi decât despre
tragismul ner&#259;scoalei nebra&#351;ovenilor.Nu pot depune m&#259;rturie decât despre singur&#259;tatea în care
s-au aprins , au pâlpâit, apoi au agonizat &#351;i s-au stins - în indiferen&#355;&#259;, când nu a fost de-a dreptul
ostilitate, a întregii comunit&#259;&#355;i - toate r&#259;zvr&#259;tirile individuale sau de grup din spa&#355;iul doar
geografic, doar lingvistic numit România. S&#259; vorbeasc&#259; al&#355;ii despre ce s-a întâmplat atunci la
Bra&#351;ov. Eu nu pot vorbi decât despre ce nu s-a întâmplat în România lingvistico - geografica.Iar dac&#259; la 20
mai, când avea în mâini propria-i soart&#259;,"cet&#259;&#355;eanul"acestui spa&#355;iu geografic nu a &#351;tiut la
ce sluje&#351;te un buletin de vot, aceasta dovede&#351;te c&#259; "votantul" era un necunvît&#259;tor, un
necuget&#259;tor, &#351;i c&#259;, la urma urmei î&#351;i merit&#259; soarta. Iar dac&#259; la 13-14-15 iunie minerii
lui Iliescu au cr&#259;pat cu topoarele capetele care gîndeau,au sf&#259;râmat cu bâîtele gurile care &#351;tiau
s&#259; vorbeasc&#259;, de ce s&#259; ne mir&#259;m?Putem fi indigna&#355;i,putem fi îndurera&#355;i, putem fi
ru&#351;ina&#355;i. Dar mira&#355;i? Doar noi , locuitorii acestui spa&#355;iu geografic - îi mai spunem spa&#355;iu
carpato - danubian, îi mai spunem mioritic,am preg&#259;tit cu grij&#259;, am zidit, c&#259;r&#259;mid&#259; cu
c&#259;r&#259;mid&#259;, soclul statuii lui Ceasescu.Doar noi, locuitorii acestor plaiuri, am plecat capul s&#259; nu ni-l
taie sabia; ne-am zis pietre, peste care apa trece &#351;i am t&#259;cut; &#351;i nu i - am auzit, nu i-am v&#259;zut(
ca sa nu &#351;tie securitatea c&#259; i-am auzit-v&#259;zut) nici pe minerii din Valea Jiului din 1977, nici pe
sindicali&#351;tii din 1979, nici pe bra&#351;ovenii din 1987. Ce s&#259;rb&#259;torim noi azi? Marea victorie de la
Bra&#351;ov? Marea Victorie - de la Bra&#351;ov are s&#259; vin&#259; abia dup&#259; ce ne uit&#259;m în
oglind&#259; , vom r&#259;spunde fiecare la întrebarea: Ce am f&#259;cut eu pentru mine, pentru copii mei, pentru
na&#355;ia mea în timpul r&#259;scoalei de la Bra&#351;ov. Dar în timpul constituirii sindicatelor libere?Dar în timpul
grevei minerilor din Valea Jiului?Celor care vor spune" Acum nu-i momentul de autocritic&#259;, acum e momentul
s&#259; ne apuc&#259;m de treab&#259;..." le voi r&#259;spunde.Nu te po&#355;i apuca de o treab&#259; , ca aceea
a facerii sau re-facerii unei &#355;&#259;rii f&#259;r&#259; s&#259; te speli pe mâini:&#351;i pe obraz; &#351;i pe
picioare, f&#259;r&#259; s&#259;-&#355;i speli gura murd&#259;rit&#259; de t&#259;cerea vinovat&#259;, de
calomnie, de turn&#259;torie. Oricum, nu se va putea cl&#259;di nimic bun,nimic adev&#259;rat cu
fo&#351;ti-actuali-viitori securi&#351;ti.Dup&#259; cum nu se amestec&#259; focul cu ap&#259;,a&#351;a nu se pot
amesteca oamenii cu securi&#351;tii. Cine a fost securist o zi a devenit,este ne-om.S&#259; nu i se taie capul, s&#259;
nu fie b&#259;tut în cap, (numai în cap a&#351;a cum ne-a b&#259;tut el pe noi, noi ne - securisti ) dar s&#259; nu ni
s&#259; cear&#259; s&#259; conlucr&#259;m , nu-i destul c&#259; ne-a lucrat vreme de 40 de ani? Din nefericire,
comunitatea carpato-dunareana a fost incapabil&#259; de o revolu&#355;ie anticomunist&#259; ca a ungurilor din
1956;de un nucleu alfabetizator precum "Solidaritatea"polonez&#259;; Nici m&#259;car o mi&#351;care ecologic&#259;
bulg&#259;reasca. De accea, nu avem doar de recuperat, ci de luat de la început. 
 Totul.Începînd cu începutul.S&#259; sper&#259;m c&#259; acest început va fi la 15 noiembrie 1990.
 
 Paul Goma, Noiembrie, Paris. 
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