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Un „simbol” cu miros de stricat…Un „simbol” cu miros de stricat…

Cezar 
A. Mihalache

DDe data aceasta,
replica lui Victor Ponta a fost
nimerită! A fost chiar reuşită
când, referindu-se la situa-
ţia învăţătoarei greviste,
simulantă grotească a sim-
ulacrului foamei, profitoare
din plin, locativ şi financiar,
al noului ei statut de parla-
mentar, a spus, fie şi cinic,
poate prea cinic pentru un
premier, că „pe cine nu lasi
să moară nu te lasă să
trăieşti”. O vorbă atât de
inspirată, şi azvârlită cu
năduf, că parcă îți vine a
crede că i-a fost, de fapt,
şoptită de noul lui şef-for-
mator. Formatorul de
fundaţii şi viitori presupuşi
preşedinţi de ţară, locatar
încă al unui Cotroceni trans-
format în sediu de pregătit
ucenici politici, mai noul dar,
în fapt, acelaşi vechi coabi-
tant, Traian Băsescu.

Replica a fost dară
nimerită: „pe cine nu laşi să
moară nu te lasă să
trăieşti!”. Fără „floricelele” şi
ghilimelele cu eventuale
trimiteri politice! Dar Victor
Ponta ar trebui să se întrebe
dacă nu cumva şi cei 7,5
milioane de alegători ar tre-
bui să se refere la aceaşi
vorbă în privinţa angaja-
mentelor neonorate ale
USL. Şi, aşa cum a ştiut să
taie din cvorumul de refer-
endum mii de români, sub
diferite pretexte, presând
pentru eliminarea din liste a
fel şi fel de categorii de
cetăţeni, la fel ar trebui să
procedeze şi acum. Să
şteargă din cele şapte mil-
ioane de votanţi pe
alegătorii grevistei impos-
toare, cu normă de venit pe
drepturi de autor, dar şi pe
toţi cei care, într-un fel sau
altul, şi-au pierdut încred-
erea în USL. 

Ar trebui să-i elimine
din listele electoratului la
care încă mai face referire
pe alegătorii care s-au trezit
că nu mai au parte nici
măcar de consultaţii stoma-
tologice gratuite pentru copii
lor! 

Ar trebui să-i mai
scadă din lista celor 7,5 mil-
ioane de „votanţi” pe toţi
aceia care, lăsându-i pe ei,
guvernanţii de azi să
trăiască, să nu moară
politic, riscă acum să nu mai

fie ei lăsaţi să trăiască! Căci,
într-o ţară în care nici copi-
ilor nu li se mai asigură
gratuităţi, nu doar speranţa
e gata ucisă…

Astfel, guvernanţii ar
putea avea surpriza ca
acum, abia acum!, să se
adeverească paradoxul lis-
telor variabile pe care le im-
putau în preajma
referendumului de demitere.
Să constate că numărul
celor dejamăgiţi este cu
mult mai mare decât

numărul de votanţi la care
tot fac referire!

De aceia, cei ce au
trimis-o în parlament pe
învăţătoarea grevistă nu ar
trebui să se mulţumească
doar cu evacuarea ei din
căminul de protocol în care
stă abuziv. Nu ar trebui să
se mulţumească doar cu
obligarea acesteia de a
restitui banii de cazare,
3000 roni pe lună, pe care i-
a încasat de la Senat. Ar tre-
bui să meargă până acolo
încât aceasta să fie dată
afară şi din parlamentul în
care a intrat prin făţărnicie.
Şi nu doar ea, ci şi toţi aceia
care au garantat pentru
imaginea ei de victimă care
i-a asigurat locul printre
„aleşi”.

Pentru că marea
farsă care s-a jucat cu imag-
inea ei „simbol” este aidoma
altor zeci de înşelătorii pe
care le-am trăit în ultimele
două decenii… 

Ne-am lăsat pradă
emoţiilor, am refuzat să
judecăm lucrurile la rece,
chiar şi în clipa în care s-au
ridicat voci avertizându-ne
asupra ipocriziei acestei
profitoare, care mai apelase
la rezolvarea unor probleme
personale prin simulacru,
am evitat, poate pentru că
aveam nevoie de simboluri
ale revoltei noastre îm-
potriva sistemului porto-
caliu, să conştientizăm
faptul că puteam fi victimele
unei alte mari şarlatanii. Aşa
cum s-a întâmplat de atâtea

ori în cele două decenii
irosite doar pentru a fi astăzi
martorii unui altfel de nepo-
tism şi al unei altfel de
nomenclaturi… O ignoranţă
generală de care poate am
râde; dacă nu ar fi vorba de
23 de ani irosiţi din viaţa
fiecăruia.

Am râde şi dacă ar fi
fost vorba doar de un simplu
personaj dovedit în ipocrizia
sa. O impostoare folosită
într-o murdară campanie de
manipulare. Dar, Cristiana
Anghel a fost un simbol
pentru mult prea mulţi oa-
meni pentru ca felul în care
şi-a negociat rolul să nu ne
doară.

Şi doare şi faptul că
nu este singurul „simbol” al
revoltei împotriva portocali-
ilor care s-a dovedit a fi fost
fabricat dintr-un morman
urât mirositor. Să nu-l uităm
pe „stegarul” cu normă de
fluturare ori, mai ales, pe re-
voltatul liberal ce juca rolul
politic de instigator, îndem-
nându-i pe români, înainte
de alegeri, să dea cu guver-
nul portocaliu de pământ
pentru că le-a tăiat drep-
turile bănești, pentru ca
astăzi, când alt guvern face
acelaşi lucru, să vină să ex-
plice senin că Statul nu
poate arunca cu bani în
toate părţile. Pentru că,
poate aşa trebuie să
înţelegem social-democraţia
liberală: un Stat care nu-şi
permite să risipească bani
pe sănătatea copiilor!

Din păcate, deşi
părea că s-a revoltat sincer
împotriva impostorilor din
USL, premierul şi-a retras
rapid „nefericitele” vorbe.
Poate a fost avertizat că nu
se cade să loveşti într-un
„simbol” atât de scump
amanetat! 

Un simbol al mişcării
sindicale care astăzi apare
aşa cum a fost el „produs”:
cu o fripturistă plătită de
trustul lui Voiculescu pe
ştatul drepturilor de autor,
recompensată cu 13 000 lei,
dar şi cu un loc de consilier
în Ministerul Educaţiei pen-
tru fiica sa…

●

Iulian
Chivu

ÎÎncă de când şi-a de-
clarat intrarea în greva foamei
în 2010, am privit 
cu suspiciune protestul
învăţătoarei Cristiana Anghel
din Caracal. Deşi pretindea că
se sacrifică în numele tuturor
cadrelor didactice pentru
revenirea la salariile de din
naintea diminuării lor cu 25 la
sută, protestul, din start sortit
eşecului, viza neîndoielnic
propria imagine, dacă nu şi o
străvezie acumulare de capi-

tal politic pentru apropiatul
schimb de gardă. Învăţătoarea
nu a vizat însă o funcţie
politică de interes local, cum
ar fi de aşteptat după modes-
tia cadrului didactic şi lipsa lui
de veleitarism, ci a ţintit parla-
mentarele, unde a avut toate
şansele, fiindcă venea din
partea USL, dar se sprijinea şi
pe susţinerea unei imagini de
eroină pur sânge. Judecând
după mesajul acţiunii ei de
protest, nu mă aşteptam la o
prestaţie parlamentară
strălucită, fiindcă un cadru di-
dactic din învăţământul pre-
universitar, ajuns pe scena
politică, cel mai adesea are un
discurs evaziv, moralizator,
sau unul diletantist, exhaustiv;
de la catedra unei şcoli se văd
altfel de orizonturi decât din
viaţa economică sau
administrativă.Doamna Cris-
tiana Anghel anunţa cel mult
să mute pedagogia în Senat şi
nu ştiu cât ar fi câştigat din
asta decizia politică
românească.

Dezvăluirile din ultima
vreme ne arată însă că în loc
de pedagogie, Cristiana
Anghel a dus cu sine dema-
gogia, fiindcă vechiul termen
grecesc nu şi-a pierdut
încărcătura semantică nici în
zilele noastre, mai ales că
năravurile au rămas aceleaşi.
Încerc o dezamăgire
colegială, nu de breaslă, când
aflu că senatoarea care apăra

drepturile profesorilor uită să
apere şi nobleţea profesiei
sale. Chiar dacă ar fi o simplă
întâmplare că fiica senatoarei
a ocupat un post de consilier
în Ministerul Educaţiei, e sufi-
cient cât să lase loc de în-
doieli. Senatoarea Cristiana
Anghel susţine că postul re-
spectiv a fost ocupat de fiica
sa înainte ca mama să
acceadă în demnitatea politică
actuală. De accord cu domnia
sa. Dar refuzul de a preciza
care au fost beneficiile per-
sonale de pe urma grevei din
2010 a lăsat loc  pentru alte in-
terpretari. La fel şi primirea
unor bani de la Antena 3 în

timpul grevei nu a făcut decât
să compromită nobleţea
cauzei şi s-o transfere în dem-
agogie crasă. Că s-au numit
drepturi de autor sau cine ştie
cum, banii aceia sunt ca preţul
vânzării lui Iuda. Intrată în col-
imatorul presei, învăţătoarea
Cristiana Anghel, ca să citez
un jurnalist, vede şi ea cât a
câştigat pierzând în greutate.
Că lucrurile nu prea concordă
cu adevărul din documente,
iarăşi o lasă pe senatoare fără
apărare.

În plus, aflăm că „gre-
vista lui Felix a primit locuință
de la Ministerul Educației” și
primește  bani pentru cazare,
suficient pentru cei mai mulți
să creadă (și să probeze cu
argumentele lor) că și fiica ei
a venit în același minister în
timpul Guvernului Ponta 1. In-
diferent dacă fiica senatoarei
a intrat în minister cu sau fără
sprijinul mamei sale, indiferent
dacă grevista a primit sau nu
130 de milioane de lei vechi
de la Antena 3, Cristiana
Anghel cred că a pierdut în-
crederea breslei sale și orice
principiu moral va enunța sau
invoca multă vreme de acum
înainte va rămâne simplă
demagogie. 

●

De la pedagogie la demagogie…De la pedagogie la demagogie…
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Limba română – limbă oficială în România!Limba română – limbă oficială în România!

Ilie
Șandru

GGrație caracterului fo-
netic al limbii române, atât
scrisul, cât şi cititul se învaţă
uşor de către cei ce nu sunt
vorbitori ai limbii române. Acest
adevăr a fost şi este afirmat de
străinii care s-au stabilit în ţara
noastră, în ultimii 20 de ani.
Evident, este cu totul anormal
când mulţi cetăţeni români de
etnie maghiară, mai ales, deşi
născuţi şi crescuţi în România,
declară că nu cunosc limba
română! Culmea este că fac
această afirmaţie şi mulţi dintre
absolvenţii liceelor cu predare
în limba maghiară, care se zice
că ,,au învăţat” limba română
timp de 12 ani! Îţi vine să ex-
clami: incredibil, dar adevărat!
Şi nu poţi să nu te întrebi: cum
este posibil?

Răspunsul l-am aflat
dintr-un articol apărut într-o
publicaţie de limbă maghiară,
în care se scria: ,,Limba
română a devenit cea mai grea
materie pentru elevii maghiari,
depăşind proverbiala
matematică”. Asta, în timp ce
alte limbi, precum engleza, sau
germana – afirmă „intelectualii”
etniei -  sunt învăţate şi chiar
vorbite cu uşurinţă de către
aceştia! Oare cum este posi-
bil? Nu tot în şcoală se învaţă
şi limbile respective? Le este
alocat cumva un număr mai
mare de ore? Nicidecum!
Atunci? Singurul răspuns logic
este că nu se doreşte, de fapt,
învăţarea limbii române de
către elevii maghiari. Pentru că
,,a devenit o vanitate să nu se
înveţe limba română în liceele
maghiare. Se zice că aşa sun-
tem maghiari autentici, dacă
nu ştim limba română”. A spus-
o de atâtea ori, clar şi răspicat,
Frunda Gyorgy.

Desigur, nici nu se
poate altfel cât timp împotriva
poporului român şi a limbii

române se duce o deşănţată şi
permanentă propagandă de
discreditare, atât de către liderii
minorităţii maghiare, cât, mai
ales, de către întreaga presă
de limbă maghiară din Româ-
nia. Oare nu Marko Bela, era
cel care spunea, pe vremea
când era viceprim-ministru al
Guvernului României, ,,cel ce
este funcţionar aici, în ţinutul
secuiesc, mănâncă pâinea
noastră (…) apoi atunci, să
poftească să vorbească în
limba maghiară”!

Tot într-o publicaţie de
limbă maghiară din Sfântu
Gheorghe, un oarecare Kolum-
ban Gabor scria fără pic de
ruşine: ,,Nu ne putem resemna
deoarece ne este dragă
această limbă. Or noi, blegii,
permitem ca o naţiune care nu
are rădăcini aici, pe pământul
nostru secuiesc să ne domine
încet, încet, să renunţăm şi la
limba noastră(…) Aici, unde
noi suntem locuitori băştinaşi,
să avem curaj încât să cerem
fiecărui invadator, fără rădăcini
aici, la noi,  să ni se adreseze
în limba maghiară”!

Nu poţi să nu te în-
trebi: oare ce o fi în capul aces-
tui Kolumban Gabor? Cine
atentează, în România, la
,,fiinţa” limbii maghiare? Cine
nu-i dă dreptul s-o folosească
în orice împrejurare?
Răspunsul îl găsim chiar în
rândurile de mai sus, de-a
dreptul injurioase şi ofen-
satoare la adresa poporului
român, dar şi mincinoase, pe
care individul respectiv le-a
scris fără ca cineva să-l tragă
la răspundere. Fiindcă, dacă e
să vorbim, cu cărţile pe masă,
cum se spune, cu dovezile in-
contestabile ale istoriei, atunci
vom putea vedea ,,naţiunea
care nu are rădăcini aici”. După
cum acestea au dovedit cine
sunt adevăraţii invadatori ai
acestor pământuri, numite
acum ,,secuieşti”!

Citez din ,,Gesta Hun-
garorum”, cronica lui Anon-

imus, notarul regelui ungur
Bela (se pare că Bela al III-lea:
1173 -1196) ,,…În vremea
aceea, ungurii nu aveau în
mintea lor altceva decât să
ocupe ţări şi să subjuge
popoare, îndeletnicindu-se cu
războiul. De aceea, în acele
vremuri, ungurii iubeau aşa de
mult să sugă sânge omenesc,
precum iubeşte lipitoarea; şi de
nu ar fi făcut aşa, nu ar fi lăsat
urmaşilor lor atâtea ţări fru-
moase”. În calea lor a ieşit şi
ducele Menu Morut, stăpân
peste vechile pământuri ale Bi-
horului. Scrie acelaşi Anon-
imus: ,,Spuneţi lui Arpad,
ducele Ungariei, stăpânul
vostru. Îi suntem datori ca pri-
etenul unui prieten cu toate
cele ce îi sunt necesare, pen-
tru că omul este oaspete şi
duce lipsă de multe. Dar
pământul ce l-a cerut de la
bunăvoinţa noastră nu-l vom
ceda în nici un fel, atât timp cât
vom fi în viaţă”.

Nu mai vreţi să-l
recunoaşteţi pe Anonimus? Nu
vă convin cele scrise de el? E
treaba voastră. Basna privi-
toare la compilarea scrierii sale
de un oarecare Vancsa, astfel
încât aceasta să devină
favorabilă românilor, nu o cred
nici cei care au scornit-o!

Arătând toate acestea,
nu pot să nu constat că este
tristă şi inacceptabilă strădania
unora dintre politicienii unguri
din România de a face din
folosirea limbii maghiare, vizavi
de învăţarea limbii române,  o
problemă politică. Aceștia pun
această chestiune într-un mod
cel puţin tendenţios, între-
bându-se dacă ,,învăţarea lim-
bii române  este un drept, sau
o obligaţie”? Oare ce alt
răspuns logic li s-ar putea da în
afara celui care să precizeze
că învăţarea limbii române de
către toţi cetăţenii României
este atât un drept, cât şi o
obligaţie! Este un drept ce de-
curge din calitatea lor de
cetăţeni ai ţării, care au

aceleaşi drepturi şi îndatoriri,
prevăzute în Constituţie. Este
şi o obligaţie ce decurge şi din
calitatea de cetăţeni ai ţării, dar
şi din prevederea
constituţională privitoare la
limba oficială din România. Pe
de altă parte, cunoaşterea lim-
bii oficiale de către toţi cetăţenii
ţării, indiferent de naţionalitate,
constituie şi un factor al coezi-
unii şi integrării sociale.

Şi în România, ca şi în
Uniunea Europeană, folosirea
limbilor minoritare şi regionale
se face în conformitate cu
Cartea europeană a limbilor re-
gionale şi minoritare, adoptată
la Strasbourg, în 1992,
semnată de România în 1995
şi ratificată prin Legea
nr.282/2007.

De fapt, prin
susţinerea bilingvismului, liderii
maghiari urmăresc cu totul
altceva. Anume ca în România
să existe două limbi oficiale:
româna şi maghiara. ,,Bil-
ingvismul ar însemna ca în an-
umite unităţi
teritorial-administrative cele
două limbi, româna şi
maghiara, să aibă un statut
egal”- spunea Marko Bela. Iar
Kelemen Hunor lansa şi el
acelaşi deziderat: ,,UDMR tre-
buie să muncească zi de zi
pentru recunoaşterea limbii
maghiare ca limbă oficială, la
nivel local şi regional”.

Că nu e nici o exager-
are în cele de mai sus,
mărturie stă, de exemplu,
proiectul de modificare a
Constituţiei României. Acolo, la
Art. 119, nu se mai vorbeşte
doar de ,,autonomia locală” şi
de ,,descentralizarea serviciilor
publice”, ci şi de folosirea limbii
minorităţilor naţionale ,,în scris
şi oral în relaţiile  cu autorităţile
publice locale şi în serviciile
publice descentralizate”.
Aceasta chiar dacă minoritatea
reprezintă doar un procent ne-
semnificativ din populaţia
locală. Nu se mai precizează
deci cât anume trebuie să fie

procentul populaţiei minoritare,
ci doar se spune ,,să fie sem-
nificativ”! S-a ajuns ca în
judeţul Suceava cei 400 de mi-
noritari unguri, din care fac
parte şi cei din familiile mixte,
au fost declaraţi ca fiind ,,o
importantă minoritate
ungurească”!

Să nu trecem cu ved-
erea nici faptul că, într-o serie
de localităţi din judeţele Cov-
asna şi Harghita, tăbliţele indi-
catoare sunt inscripţionate şi
cu aşa-zisa scriere ,,runică”, cu
motivaţia că este vechea
scriere a secuilor. Asupra
acesteia există însă o multitu-
dine de păreri controversate,
astfel că adevărul despre
scrierea runică este departe de
a fi descifrat. Ultimele cercetări
au dus la concluzia că aşa-
zisele ,,runice secuieşti” nu
depăşesc în vechime secolul al
XVII-lea, ele fiind mai degrabă
nişte semne cu caracter criptic,
făcute de preoţii locali.

Cu toate că acestea
încalcă prevederile legale, nu
am auzit însă ca organele abil-
itate să se fi sesizat asupra
acestei inscripţionări fantas-
magorice, care nu sunt altceva
decât încă o modalitate de a se
eluda legea, de a se forţa lu-
crurile într-o direcţie pe care
extremismul şi revizionismul
maghiar o urmăreşte cu în-
crâncenare.

Între acestea se
numără şi strădania de a com-
bate cu orice preţ şi ,,blas-
femia” ce se află în Cronica
maghiară a lui Simon de Keza,
scrisă între anii 1282-1285, în
care autorul afirmă, între altele
că secuii s-au stabilit ,,în munţii
de margine, alături de românii
băştinaşi, de la care au învăţat
scrierea. De altfel, secuii au
împrumutat de la români multe
obiceiuri, le-au adoptat unele
elemente ale portului, modul
de a-şi construi casele”. Fără
comentarii.

●

„Traseul legendelor sătmărene” - un fals istoric finanţat cu bani europeni„Traseul legendelor sătmărene” - un fals istoric finanţat cu bani europeni

AAsociaţia Culturală
Nagykarolyi es Videke (Româ-
nia) şi Asociaţia Szatmar
Kozhasznu Egyesulet au publi-
cat un aşa numit ghid turistic
(585 pagini) intitulat „Traseul
legendelor sătmărene”. Volu-
mul a apărut grație accesării
unui proiect transfrontalier
„Două ţări, un scop, succes
comun” – Programul de Coop-
erare Transfrontalieră Ungaria,
România, 2007 – 2013, în
ediţie quadrilingă: maghiară ,
română, engleză şi germană,
proiect în valoare de 100 000
de euro.

În interiorul ghidului
există un discurs şi un conţinut
cu descrieri cultural turistice ce
trimit spre o viziune
exclusivistă, etnocentrică
maghiară, cu reflexe ce trimit
spre o xenofobie şi un
şovinism pe care toţi l-am
crezut îngropat sau repudiat
din discursul public. Această
încredere s-a consolidat după
ieşirea din comunismul
naţionalist, după o ieşire dintr-
o istorie revanşardă şi

revizionistă odată cu intrarea
celor două ţări şi popoare în
N.A.T.O. şi în Uniunea
Europeană. Acest ghid „trans-
frontalier” uneşte două ge-
ografii culturale, ambele de
factură maghiară şi nu una
multietnică adică româno-
maghiară aşa cum ar fi fost de
aşteptat şi pe baza căreia se
produce finanţarea Uniunii Eu-
ropene. În realitate viziunea
„transfrontalieră” cu care sunt
păcălite finanţările europene
este utilizată în mod exclusivist
doar pentru un contur etnicist
al acestui ghid, adică un contur
maghiaro-maghiar şi nu
maghiaro-român. Este o
„şmecherie” sau o „învârteală”
– spus mai pe înţeles – cu bani
europeni pentru a reactiva o is-
torie trecută a naţiunii
maghiare extrafrontaliere cu
scopul de a întreţine în memo-
ria colectivă o realitate politico-
statală anacronică care nu
este, însă, în convergenţă cu
realitatea contemporană şi cu
principiile Uniunii Europene.

Trebuie spus, în primul
rând, că acest ghid este real-

izat la graniţele amatorismului.
Tematica istorică, geografică,
etnografică şi cultural-turistică
este abordată într-o manieră
superficială, cu lipsa unei
documentaţii şi a unei bibli-
ografii bine fundamentate, cu
un aparat critic şi bibliografic
redactat într-o manieră
expeditivă (autorii nu
stăpânesc tehnica citării bibli-
ografice care face parte dintr-o
cultură elementară a redactării
textelor), greşeli de traducere
care transmit o sintaxă
agramată etc.

Capitolul de etnografie
este redactat doar pe baza
unui citat al etnografului Bár-
sony István ce insinuează un
mesaj şovin toxic, mai exact,
sunt transmise imagini pozitive
privind ţăranul maghiar „viteaz,
virtuos, inteligent, ospitalier”,
şvabii caracterizaţi ca „harnici
şi solidari”, iar valahii, adică
românii, deşi sunt un popor
„paşnic”, au drept
caracteristică primitivismul.
Acest tip de mesaj căutat şi ex-
tras din texte irelevante
profileză asupra românilor o

imagine negativă şi care, în
plan secundar, ierarhizează
din punct de vedere cultural şi
identitar populaţii superioare şi
populaţii inferioare”. În acest
capitol, românii „se bucură“ de
două rânduri: „Vlahii erau un
popor paşnic, binevoitor şi
primitiv. Acest lucru se observa
şi în satele lor, trăiau în case
mici, dărăpănate”.

În mod cert, „autori” de
genul Koncz Nóra şi dr.
Szórádi Sándor, care au pro-
dus acest ghid, nu reprezintă
comunitatea intelectuală
maghiară, ci fac parte dintre
acei puţini intelectuali frustraţi,
tributari unor viziuni şi
sensibilităţi ce ţin de „demonia
grandorii pierdute” într-o istorie
ce s-a legitimat sau delegitimat
prin propriile mecanisme şi de-
veniri.

În esenţă, ghidul este
un produs superficial din punct
de vedere profesional iar din
punct de vedere al mesajului
se află la graniţa şovinismului
şi a naţionalismului îmbăţoşat
şi exclusivist.

Selecțiuni:
„1919: în 24 aprilie

comitatul Sătmarului a fost
ocupat de vlahi, pe care
locuitorii i-au întreţinut. Au con-
siderat tot comitatul ca o moşie
a lor, prefectul şi subprefectul
au fost vlahi. Ocupaţia a durat
un an.La retragere sa instaurat
limba maghiară în
administraţie”.

„1940: În urma
hotărârii de la Viena din 30 au-
gust, în 5-6 septembrie, terito-
riul ocupat de români a fost
eliberat, şi-a recăpătat hotarele
de dinainte cu sediul la Satu
Mare”.

Legat de aşa zisul
ghid-turistic, la această oră
există demersuri al Prefecturii
către trei ministere (M. Culturii,
MAE şi M. Dezvoltării Re-
gionale) pentru a se returna
sumele alocate apariţiei cărţii ţi
de promovarea falsurilor is-
torice şi a jignirilor adresate et-
nicilor  români. 

(Adrian Bucureștean)

●



4 Tichia de politician

Blestemul endemic Blestemul endemic 

Ion
Măldărescu

ÎÎncă din primul secol
de după Hristos, strămoşii
daci s-au bătut cu hoardele 
de năvălitori, printre ei
numărându-se şi mercenarii
hămesitului Imperiu Roman.
Decebal a preferat să-şi ia
singur viaţa decât să cadă
viu în mâinile invadatorilor.
Sunt o serie de ipoteze, mai
vechi sau mai noi despre
daci şi romani. Nu le co-
mentez. Ceea ce doresc să
reliefez este că, legiunile ro-
mane au ocupat o bună
bucată din pământul dacilor.
Le-au furat aurul, tot astfel
cum azi îl „subtilizează"
canadienii şi alţi jefuitori,
prin mijlocirea dezas-
truoaselor Puteri instalate,
succesiv, după 1989, la
Bucureşti. Românii TAC!

Trebuie amintit
generaţiei tinere cu orice
prilej că în secolul trecut,
Senectutea Sa Mihai a
trădat Neamul Românesc
pe care l-a oferit, fără
remuşcări, ruşilor, cu munţii,
pădurile şi câmpiile Ţării.
Drept recompensă, Stalin i-
a acordat preţioasa medalie
„Pobeda", cu diamante. Ani
buni, Marele Frate de la
Răsărit a cărat aur, uraniu,
grâne, bogăţii... şi românii s-
au plecat în faţa călăilor
Neamului, lăudându-i şi
predându-le cu de-a sila,
limba, în şcolile noastre.

După '44 ne-a plăcut
să vrem a spune: „să vină
americanii!". Uite c-au venit.
Nu atunci când au fost
chemaţi, ci după şapte
decenii. Probabil că de atât
timp a fost nevoie pentru ca
sunetul chemării să ajungă
peste ocean. În '58 Dej i-a
scos pe ruşi din Ţară. În
2004 Neica Timonieru' a
oferit americanilor găzduire
gratuită pe pământul
României. Au venit greu,
dar când vom vrea să-i trim-

item acasă, vor striga în
gura mare, conform slogan-
ului decembrist: „Noi de-
aicea nu plecăm, nu plecăm
acasă! 

Fiindcă Putin şi ai
lui, zău că nu ne lasă!..."
Care-i chilipirul în treaba
asta? În bazele militare de
la Kogălniceanu şi Deveselu
nu intră prea mulţi români,
în vreme ce fraţii din Israel
ai americanilor se simt ca la

ei acasă... Ambasadorii
S.U.A. trimişi după 1989, la
post, în România, au fost
nişte ciudaţi. Au intrat cu bo-
cancii murdari peste obi-
ceiurile pământului. Şi-au
băgat nasul obraznic în tre-
burile interne ale românilor,
dându-ne doar ordine şi
atât. Ne-au pre-
dat lecţii de „democraţie",
de toleranţă absurdă, de
nediscriminare a adepţilor
curcubeului. Ba, unul dintre
ambasadori nu s-a sfiit să

declare presei, chiar în clipa
sosirii la Bucureşti: „am
venit împreună cu
partenerul meu", omiţând să
precizeze care-i „activul" şi
care-i „receptorul" relaţiei.
Saltimbancii de pe
Dâmboviţa i-au acceptat şi i-
au întâmpinat - pe toţi -,
necondiţionat, cu pâine şi
sare, întinând tradiţia şi reli-
gia poporului român.
Ruşine! Mai bine păstrau

pâinea pentru români şi lor
le ofereau sarea... în ochi.

În concluzie, să
recapitulăm rănile adânci,
care dor:
- am lăudat vitejia romanilor
şi ne mândrim cu originile
noastre latine, ba chiar cu
influenţa limbii latine, deşi
există numeroase voci - in-
clusiv de la Vatican - care
afirmă că lucrurile stau in-
vers;
- am făcut plecăciuni în faţa
ruşilor, am ridicat osanale
inventatorilor lor (şi celor
reali şi celor fabricaţi) şi i-am
lăsat să ia, vreme de
decenii, bogăţiile
pământului românesc;
- am strigat în gura mare că
vrem să vină americanii. În
aprilie 1944 au venit... şi au
bombardat Capitala Ţării.
„Bilanţul oficial? Morţi 2942,
răniţi 2126. Aproape 3000
de morţi într-o singură zi,
toţi, civili nevinovaţi." După
câteva zile de la primirea
„cadoului" american, Mihail
Sebastian scria „Ieri după-
amiază am fost în cartierul
Griviţa. De la Gară la bule-
vardul Basarab nicio casă -
nici una - n-a scăpat
neatinsă. Priveliştea e
sfâşietoare. Se mai
dezgroapă încă morţi, se
mai aud încă vaiete de sub
dărâmături. La un colţ de
stradă trei femei boceau cu
ţipete ascuţite, rupându-şi
părul, sfâşiindu-şi hainele,
un cadavru carbonizat, scos
tocmai atunci de sub moloz.

Plouase puţin dimineaţa şi
peste toată mahalaua
plutea un miros de noroi, de
funingine, de lemn ars. Viz-
iune, atroce, de coşmar. N-
am mai fost în stare să trec
dincolo de Basarab - şi m-
am întors acasă, cu un sen-
timent de silă, oroare şi
neputinţă."

Mă rog, era război
şi, „A la guerre comme à la
guerre!", dar autorităţile
româneşti nu s-au jenat să
instaleze un monument, în
Cişmigiu, dedicat aviatorilor
americani din Al Doilea
Război Mondial. „Vă
închipuiţi, păstrând
proporţiile, cum ar arăta, la
Londra, un monument dedi-
cat aviatorilor germani, la
Hiroshima unul dedicat
celor americani şi la Dresda,
unul dedicat britanicilor?"

Mă opresc aici cu
exemplele. Este suficientă
durerea poporului meu. Cu
multă mâhnire mă adresez
dumneavoastră: numiţi, vă
rog, un al doilea popor - să
zicem, european - care
ridică la rang de erou şi
aşează pe piedestal bustul
cotropitorului asupritor,
asasinându-şi Eroii Neamu-
lui, în fiecare zi. Să fie
acesta blestemul endemic
al Neamului Românesc?

●

Suntem liberi? Suntem liberi? 

Matei
Mircioane

ÎÎntr-o interesantă
discuţie, recentă, cu doi pri-
eteni, m-am trezit vorbind de-
spre libertate. Am spus că
libertatea este o valoare
fundamentală, care trebuie
respectată şi promovată, că
libertatea este bună, şi alte
banalităţi din acestea. Când
unul dintre amici a insistat să
spun ce este libertatea, să o
definesc, mi-am dat seama
că sunt pus în dificultate. Am
avut, aşa, o vagă senzaţie că
sunt cam prost, fiindcă nu ştiu
să explic într-o frază coerentă
ce este libertatea.

Când m-am regăsit
singur, m-am mai liniştit,
fiindcă rememorând ce m-au
învăţat înaintaşii, mi-am dat
seama că nici revoluţionarii
francezi, când au lansat slo-
ganul „libertate, egalitate, fra-
ternitate!”, nici reprezentanţii
poporului american, când au
trecut în Constituţie dreptul
omului la viaţă şi libertate, nici
făuritorii Constituţiei
României, când au scris că
libertatea individului este
inviolabilă, nu au fost mai

breji ca mine. Au folosit ter-
menul fără să-l explice, con-
siderând că este explicit prin
sine însuşi.

În altă carte
importantă a omenirii, Biblia,
nu se prea pune accentul pe
libertate, valorile fundamen-
tale fiind considerate

credinţa, milostenia şi iubirea.
În Vechiul Testament, apare,
totuşi, capitolul „Exodul”, care
este istoria ieşirii poporului
evreu din robia egipteană,
adică este vorba despre lupta
pentru libertate şi aflarea
libertăţii. Aşadar, se înţelege
că un popor este liber, dacă
nu este constrâns de alt

popor (sau popoare) şi poate
lua singur deciziile cu privire
la soarta sa. Cam aşa gân-
deau înaintaşii noştri despre
libertate.

La fel şi cu individul.
Este liber, când nu este sclav,
când nu altul decide pentru
el, când hotărăşte singur ce

este bine pentru el. Evident,
respectând regulile sociale şi
legile naturii. Cum ar veni,
omul este liber când se poate
mişca liber printre constrân-
geri. Este liber să se anga-
jeze, printr-un contract, care
îi limitează libertăţile, dar
dacă decide că acel contract
nu este convenabil, poate

încerca să-l renegocieze ori
poate demisiona, alegându-şi
altul mai convenabil. Acest
contract poate fi cu un individ,
cu o firmă sau cu o ţară. Eşti
liber dacă nu eşti ţinut cu
forţa într-un contract pe care
nu-l doreşti.

De aceea, personal,
mă simt liber. Momentan fac
ce-mi place, într-o ţară de
care sunt nemulţumit, dar nu
atât de nemulţumit încât să
caut alta.

Nu am fost liber când
am fost trimis fără acordul
meu la şcoală, când am fost
trimis cu forţa la armată, dar
acum, că m-am făcut băiat
mare, consider că am un con-
tract cu ţara aceasta. Con-
tract pe care într-o măsură îl
respect, în altă măsură aş
dori să-l modific. Evident că
sunt egoist, evident că vreau
să-mi fie mai bine, de aceea
am păreri, fac lucruri, scriu şi
vorbesc. Mă aflu în perioada
negocierilor cu ţara.

Ştiu că ţara, prin
reprezentanţii ei, se
enervează. Asta e situaţia.
Instituţia pe care o serveşti
întotdeauna vrea să impună
constrângeri mai multe,
norme şi reguli mai strânse,
taxe şi impozite mai mari. Eu

vreau invers. De aceea mă
aflu în contradicţie cu ţara.
Dar mă simt, încă, liber. Cum
s-a simţit liber şi deputatul
Remus Cernea când şi-a ex-
primat public părerea că
Statul ar trebui separat de
Biserică. 

Are el o idee şi o
susţine. Deocamdată, cu
puţini sorţi de izbândă. Numai
că, printre alţii, cunoscutul
politician şi primar de
Constanţa, Radu Mazăre, a
spus, la fel de public, că dacă
Remus Cernea mai vine cu
astfel de idei o să-i rupă pi-
cioarele.

Şi nicio instituţie,
niciun organism, dintre cele
care se spune că apără drep-
turile şi libertăţile fundamen-
tale ale omului, nu a
reacţionat la huliganismul in-
dividului amator de ospeţe,
mânios şi degrabă vărsătoriu
de ameninţări şi trivialităţi.
Poate că, totuşi, sunt eu prea
prost şi nu înţeleg ce este lib-
ertatea.

●



Ghimpele Națiunii

Pilatul din dreapta… PilituluiPilatul din dreapta… Pilitului

Cezar 
A. Mihalache

ÎÎntr-un moment în
care Biserica Naţională este
asaltată de către femeia cu
barbă din circul parlamentu-
lui, alias mucea lui Remus,
cu fel şi fel de propuneri
aberante şi jignitoare la
adresa românilor, de la le-
galizarea casătoriilor gay la
tăierea banilor daţi de stat
pentru biserică, ori luată
peste picior de către ţiganul
(ma)meloman care nu (mai)
ştie decât să cânte în struna
defăimării instituţiilor dragi
românilor, pentru a le de-
credibiliza, premierul s-a
apucat, tam-nesam, să
ceară scuze bisericii greco-
catolice! Suferindă săraca
de ea de pe urma
privaţiunile din anii comu-
nismului dar şi din cei ai
democraţiei care nu i-a
„restituit” tot ce şi-a dorit ea
şi pe care el, prin legea
retrocedărilor pe care a
asumat-o, vrea să o repună
în adevăratele-i drepturi.

Şi atât de hotărât
pare a fi în îndreptarea

„nedreptăţilor” că nu poţi să
nu te întrebi dacă nu cumva
s-a rebotezat cu degetele
cruciș? În fapt, prin felul în
care, de la tribuna Parla-
mentului României, a cerut
scuze biserici greco-cato-
lice, a dovedit fără tăgadă
cine va fi principalul benefi-
ciar al legii retrocedării. Şi
poate că Biserica Greco-
Catolică şi celelalte culte pe
care premierul le-a căinat
pentru privaţiunile pe care
le-au îndurat, fără a aminti
de suferinţele bisericii
Naţionale, dacă nu de sub
jugul comunismului, măcar
din vremurile de restriște de
acum două secole când au
fost rase de pe faţa
pământului peste 400 de
biserici ortodoxe din Ardeal,
iar preoţii erau trecuţi prin
baionetă căci refuzau pro-
cesul de maghiarizare şi tre-
cerea la greco-catolici, dar
nimeni nu a cerut scuze
Poporului Român până
acum pentru acele atrocităţi,
vor deveni noii sponsori de
partid. Că „dar din dar se
face”, nu?!

Apoi, tot în Parla-
ment, şi în aceeaşi zi, Pilat

din Pont(a) a mai săvârşit o
trădare. I-am spune împi-
etate, dar cum repetiţia anti-
românească a devenit noua
lui teză de doctorat, pe care
chiar are de la cine să o
plagieze!, vânzarea de ţară
este tot mai evdentă. Şi a
dat din nou copy/paste! De
astă dată după vorba coabi-
tantului de la Cotroceni. Că
doar nu era să se lasă el
mai prejos decât formatorul-
şef care pare a-i fi promis
că-l va face urmaşul lui (aici
ori la locul cu verdeaţă de
pe alea premierilor din
Down Street!), drept pentru
care, dacă formatorul-chior
l-a medaliat orbeşte pe
popa-necuratul cu o înaltă
distincţie, pentru felul în
care defăima România prin
Europa, întinzându-i, cum
altfel?!, şi covorul roşu, şi
Ponta din dreapta Pilitului a
decis să-l recompenseze pe
cel mai proaspăt defăimător
al ţării.

Nu i-a dat o
distincţie dar mulţumirile pe
care i le-a adus de la tribuna
parlamentului au făcut mai
mult decât un act de eliber-
are condiţionată din starea

de imoralitate în care se
găseşte infractorul chel, At-
tila Matolul. Căci, deşi
acesta a cerut mai ieri pe la
forurile internaţionale de fot-
bal aspra pedepsire a
naţionalei României, dacă
se poate chiar desființarea
ei, Pilat din Pont(a) aproape
că i-a atârnat o concardă
alb-verzuie în piept.

De ce s-a apucat
premierul să adu-
că mulţumiri pentru
„contribuţiile aduse la legea
retrocedărilor” unui infractor
condamnat tocmai pentru
un abuz de retrocedare este
greu de spus. 

Probabil că ar trebui
să se mai dea o dată cu
maşina peste cap să i se
aşeze cele cuvenite la locul
lor! Pentru că, dacă este
doar deranjant faptul că Vic-
tor Ponta nu a negat
declaraţiile lui Borbely
Csasba, care a spus la un
radio de buda(pesta) că
premierul a promis că va le-
galiza steagul secuiesc pe
toate clădirile pblice (şi
probabil aşa a şi spus, dar
nu acum, ci încă din seara
în care, în loc să celebreze

viictoria USL alături de cei
7,5 milioane de votanţi, el
dădea telefoane UDMR-
ului), este impardonabil ges-
tul de a-i fi adus mulţumiri lui
Marko Attila chiar de la tri-
buna Parlamentului
României. Unui infractor
condamnat la trei ani cu ex-
ecutare pentru abuz în ser-
viciu în cazul unor
retrocedări şi care fentează
puşcăria doar pentru că
UDMR ameninţă actuala
guvernare.

Ce va urma? Flutu-
rarea steagului secuiesc de
la tribuna parlamentului şi
apoi înălţarea lui în faţa
forului?! Tot ce se poate!
Dar poate că ar fi vremea ca
Victor Ponta să se
gândească dacă nu ar fi mai
nimerit să „retrocedeze”
lucrările plagiate şi
speranţele celor 7,5 mil-
ioane de alegători ai USL…

●

Acelaşi putregai, altă şmecherie enciclopedică!Acelaşi putregai, altă şmecherie enciclopedică!

Maria
Diana-Popescu

NNu doar în
tomberoane se găsesc
gunoaie. Resturi alterate
sînt cu duiumul în crîşmele
politice, unde se vînd şi se
cumpără doctrine pentru
cleptomani, dar şi în găştile
transpartinice, care acum se
înfruntă pentru prăzile de 
la viitoarele raioane.
Deocamdată, Romgaz şi
Transgaz. Ce să mai! E
război între baronii locali şi
cei de la centru. 

Numai că nu se mai
trage cu puşca. Intrînd de
fiecare dată pe uşa secretă
a conflictului dintre esenţă şi
aparenţă, dintre ceea ce
sînt cu adevărat şi ceea ce
vor să pară pristandalele
noastre, dau tot timpul de
acelaşi putregai şi de
fosforescenţa eternelor fig-
uri, gata să se ia la trîntă în
orice moment pentru vrabia
din mînă. 

Aceleaşi mecan-
isme stricate, pe care e
musai să le strîng cu uşa,
musai să le sufoc în opro-
briu, demontîndu-le miturile.

Tot soiul de muşterii
şi excentrici originali şi-au
găsit locul nefiresc de „cald”
în politica încăpătoare, mai
ceva decît Arca lui Noe, toc-
mai pentru că nimeni nu
mişcă un deget ca să le
confere adevărata legitimi-
tate. Cam toţi parveniţii care
folosesc un scaun de birou

politic se molipsesc de clep-
tomanie şi concep urgent
planuri solide de ciupeală.
Vă mai amintiţi brandul „Să
trăiţi bine”? Destui rătăciţi
mai cred în el, cum mai nou
cred în proaspăta mişcare
populară de buzunar. Altă
şmecherie, cu o mînă de
aderenţi, cît să încapă într-
un autobuz.

A nu se confunda

inteligenţa cu şmecheria
enciclopedică! Mişculaţia e
una şi aceeaşi cu „Mişcarea
Populară” şi cu petardele
din noua ladă de 
zestre, pregătită mezinei
moştenitoare, cu gînd as-
cuns, de către grijuliul tată,
în puţinul timp pe care îl mai
are de petrecut, ca flotant, la
palat. 

Cum să nu-i laşi
copilului o moştenire vie,
colcăitoare, care să-i asig-
ure alte mandate de euro-
parlamentar! Pentru

moment mişcare browniană
pe dreapta, mai tîrziu,
mişcare de rotaţie, de
revoluţie, apoi, în final, rec-
tilinie, în paralel cu mişcarea
curbilinie! 

Exemplarele aces-
tea unicat ar trebui „admi-
rate” peste secole la Antipa,
împăiate şi cu ordonanţele
mîncate de molii. Decît să
facă muzeul bani pe ex-

ponate umane care au
suferit cîndva, ca în cazul
„The Human Body”, mai
bine ar face bani pe cei care
au făcut poporul să sufere.
Măcar aşa, într-un viitor
îndepărtat ar fi de ajutor
Ţării. Organizatorii
expoziţiei de la Antipa,
alcătuită din trupurile
moarte ale unor deţinuţi
chinezi, care au fost
maltrataţi şi schingiuiţi, sînt
fără doar şi poate nişte bar-
bari fără moralitate, fără
scrupule. Să faci bani pe

seama suferinţei, dincolo de
faptul că e revoltător,
depăşeşte gradul de cruz-
ime umană! Ministerul
Educaţiei ar trebui să
interzică şcolilor vizitarea
controversatei expoziţii.
Anatomia pe piese umane
conservate se învaţă în
mediu controlat, universitar,
cu rigoare, respect şi
discreţie, în scop nobil, util
chirurgilor şi altor medici. Nu
expui mumii decorticate
pentru bani, fără nicio altă
utilitate nobilă, ca să le fo-
tografieze exaltaţii şi să
umple netul cu ele.

Toţi experţii vor să
facă bani pe spinarea omu-
lui de pretutindeni, viu sau
mort. 

Astfel că periodic
mai aruncă prin lume cîte un
virus şi tot ei creează un an-
tivirus de vînzare. În China
comercianţii au fost
avertizaţi să-şi ucidă găinile
şi porumbeii, pe motiv că
sînt infectaţi cu noul H7N9.
Uite unde a ajuns fiola cu
virusul Guanarito, despre
care scriam în editorialul
precedent, dispărut în urmă
cu două săptămîni dintr-un
laborator naţional de cerc-
etare din oraşul Galveston,
Texas. 

Uite cum alt virus
creat pe lamelă face indus-
tria cărnii de pasăre să
tremure din nou. N-a murit
nimeni de boala vacii neb-
une, de gripa aviară,
porcină sau aflatoxină. Nici
de muşcătura de căpuşă,

nici de înţepătura ţînţarului
ucigaş. E vorba de
manipulări în serie, cu prof-
ituri uriaşe şi rapide, mai 
tari ca în industria
hollywoodiană. Aşa cum mi-
siunea aselenizării din ’69
este falsă, cum falsă s-a
dovedit a fi şi afirmaţia lui
Bush în legătura cu
existenţa armelor de dis-
trugere ale lui Saddam Hus-
sein, cu scopul de a
declanşa războiul petrolului,
tot aşa industria
farmaceutică şi medicală
inventează boli false pentru
a-şi spori veniturile.

Fals, însă, nu este
faptul că Atena, ca să-şi mai
acopere din datorii, şi-a vîn-
dut din proprietăţile de la
Bruxelles şi Belgrad, urmînd
cele din Slovenia şi
Tashkent. 

Nici Putin parcă nu
mai e atît de fals cînd îi dă
pe dinafară moralitatea şi
doreşte legiferarea uni-
formei şcolare în instituţiile
de învăţămînt ruseşti. Pînă
la urmă, ţine cu poporul lui
şi nu arde gazul de pomană
cu libertăţile occidentale,
poluante pentru generaţia
tînără.

●


