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DDacă partidele de la
putere ar putea trage de
procesele de revizuire şi re-
gionalizare vreme de un
mandat, nu ar avea nici o
problemă să nu o facă! Pen-
tru că abia ce şi-au creat la
dimensiune pe care şi-au
dorit-o „măcelăria” în care
se simt ei cel mai bine.
Acolo unde au sentimenul
împlinirii: la tranşare şi vân-
zare, la negocieri şi şantaje
„la sânge”. Treaba e că nu
au atâta vreme la dispoziţie!
Şi nu le ajunge de fel timpul
pentru toate „jidănismele”
pe care le-au gândit.

În primul rând, le
expiră „ambalajul” de care
s-au folosit când au câştigat
de partea lor electoratul.
Pentru că erodarea
popularităţii le este acum cu
adevărat adversar. Este
drept, au prevăzut această
erodare şi prin tertipuri au
redus cvorumul de prezenţă
la referendum la 30 la sută.
Dar s-ar putea să nu le mai
fie de folos nici măcar un
cvorum 15 procente! Şi nu
este vorba doar de ero-
darea „uzuală” pe care le
produc principalele două
şocuri economice anuale
asupra oricărei guvernări.
Cu ele s-au obişnuit deja
românii: 1 iulie şi 1 septem-
brie, date la care ştiu că
urmează cele mai mari
scumpiri din mandatul
oricărei guvernări. Prob-
lema este că, pe lângă
această „erodare”, creşte
rapid dejamăgirea electorat-
ului (inclusiv a celui „captiv”)
din cauza nenumăratelor
angajamente pe care,
acum, puterea le blufează
pe seama grelei moşteniri
portocalii (deşi, dacă tot
vorbesc într-una de
„moştenire”, guverananţii ar
trebui să meargă la originile
ei, feseniste!), ori pe seama
răcelii acelor instituţii finan-
ciare internaţionale pe care
s-au jurat că le pun la punct
când vin la putere şi le fac
să negocieze de la egal la
egal, dar care acum mătură
pe jos cu guvernanții de la
Bucureşti la orice încercare
a acestora de a mai scădea
câte un procent din im-
pozite, dar, mai ales, pe
seama managementului de
artizanat din variile minis-
tere.

Iar Victor Ponta mai
are o problemă. A jucat la
cacealma încrederea de
care se bucura în faţa
românilor neportocalii,
luxându-şi singur populari-
tate în monentul în care a
redus cvormul pentru refer-
endum la 30 la sută. Atunci
a retezat din neghiobie
diferenţa de procente până
la cifrele care au săltat USL-
ul pe culmile puterii (dar nu
şi ale fericirii!) într-un vot
care aproape că a copiat,
cum altfel?!, Duminica orbu-
lui din anul 1990… Iar elec-
toratul-diferenţă, dintre
procentul minim de 30 la
sută pe care puterea se
bazează (aparatul de partid,
electoratul „captiv”, deţinuţii
graţiaţi etc) şi cele peste 60
de procente ale votului zdro-
bitor de mai ieri, s-ar putea
să i se întoarcă împotrivă.
Un electorat-diferenţă care
nu doar că nu v mai vota
pentru puterea actuala, dar
ar putea să-i dea şi un vot
de blam.

Apoi, decizia lui Tra-
ian Băsescu de a interpune
un referendum pentru re-
confirmarea celui din 2009,
pentru parlamentul unicam-
eral (ignorat azi de USL în
scrierea proiectului de re-
vizuire a constituţiei), o in-
terpunere între agitaţia de
acum a guvernanţilor şi mo-
mentul regionalizării şi a re-
vizuirii, poate fi de natură să
crească gradul de absen-
teism la următorul şi prea
apropiatul referendum pen-
tru revizuirea constituţiei, pe
seama saturaţiei electoratu-
lui de a reveni prea curând
la urne! Iar actuala putere ar
putea fi nevoită să aleagă:
fie să facă faţă unui dezgust
al electoratului față de o par-
ticipare la un referendum
prea apropiat de cel din
vară, cel „al Băselului”, fie
să mai împingă cu alte
câteva luni data revizuirii,
care a fost deja împinsă
sfârşitul anului! Şi, indiferent
de ceea ce ar alege, USL tot
va avea de pierdut! În cazul
organizării referendumului
pentru constituţie în decem-
brie va avea de înfruntat un
absenteism datorat dezgus-
tului electoratului faţă de o
chemare la urne prea
apropiată faţă de cea din
vară, iar în situaţia revizuiri
întârziate, în primăvara
următoare, puterea va fi
pusă în faţa unei erodări şi
mai accentuate…

Şi nu doar expirarea
„ambalajului” de populari-
tate îi zoreşte pe cei de la
putere, ci şi realitatea faptu-
lui că tot ceea ce negociaza
şi tranşează acum consti-
tuie doar „angajamente”
neacoperite, promisiuni
care nu pot merge la
nesfârşit fără o dovadă
palpabilă. Pentru că, deși își
tot fac promisiuni între ei, nu
au garanţia că, la scadenţă,
poporul nu o să le dărâme
toată măcelăria!

Totuşi, partidele de
la putere încă negociază în
măcelăria revizuirii şi cea a
regionalizării. Şi nu doar
PSD cu PNL, ori viceversa
(în ideea că social-
democraţii „tranşează” feliile
în procesul de regionalizare,
iar liberalii taie şi spânzură
în proiectul de revizuzire) ,
ci şi cu UDMR. Pe care USL
(ca întreg, de data aceasta!)
se bazează pentru un troc
esențial. Puterea va include
statutul minorităţilor în
proiectul legii supreme (într-
o constituţie care nu face
referiri la „statutul” românilor
majoritari, ci doar la cel al
etniilor minorităților!), iar
UDMR va asigura, la
schimb, sprijinul la
asumarea de către guvern a
proiectului regionalizării în
parlament. Maghiarimea
politică acceptă region-
alizarea propusă (chiar
dacă, pentru moment,
proiectul nu croieşte și
ţinutul secuiesc ca regiune),
iar puterea promovează o
constituție cu un statut al
minorităţilor inclus, fapt ce
va asigura în câțiva ani en-
clavizarea ţinutului secui-
esc.

De aceea, introduc-
erea principalelor puncte din
statutul minorităţilor (proiect
care stă prin sertarele parla-
mentului de ani buni) în
constituţia revizuită poate fi
privită ca o etapă esenţială
în obţinerea sprijinului din
partea UDMR. Şi nu ar tre-
bui să ne surprindă dacă
UDMR va accepta actualul
proiect de regionalizare, de
care se plângea că disipă
identitatea etnică, pentru că
pasul următor va fi decu-
parea unor altfel de „regiuni”
din structurile regionale ce
vor fi fost deja create. Totul
cu o ţintă finală evidentă…

●

Nicolae
Balint

ÎÎntr-un exerciţiu de
minimă sinceritate, eliberaţi de
false complexe și de un
naţionalism ieftin, ar trebui să
recunoaștem că aproape toți
politicienii sunt lipsiți de vocaţia
construcţiei durabile și de
perspectivă. După ce, furi-
bunzi, dar cu multe speranţe în
ziua de mâine, am demolat co-
munismul, politicienii născuţi
din spuma mării au reușit, în

stilul lor original, o performanţă
probabil unică în Europa. Au
compromis capitalismul și
noţiunea de democraţie.

În ultimii ani, România
seamănă tot mai mult cu o
democraţie latino-americană.
Într-o ţară sufocată de interese
economico-financiare externe
și interne de foarte mare
anvergură, clanurile interlope
au ajuns să aibă legături per-
iculoase cu politicieni de ieri și
de azi și... probabil, de mâine.

Așa că, după 23 de ani
de „democraţie livrată” nouă
din afară, cu multă și suspec-
tă generozitate, dar fără
„instrucţiuni de folosire”, Româ-
nia a rămas o ţară neterminată,
cu politicieni neinspiraţi și
nesinceri. Profesorul american
de psihologie Frank L. Schmidt
spunea că: „Nenorocirea în
democraţie nu este triumful
cantităţii, ci triumful proastei
calităţi. Proasta calitate e în
jurul nostru, la tot pasul, dar
mai ales în rândurile celor care
ne conduc de peste 
două decenii. Competenţa
profesională, seriozitatea în
muncă, credinţa într-o idee
generoasă sunt termeni ce ar
putea foarte bine să fie trecuţi
la index, pentru că, azi, oricum,
nu mai contează. 

Cine mai are nevoie de
oameni competenţi? E nevoie
de oameni fideli partidului...
adică partidului de guver-
namânt. Cei care mai avem
șansa să mai facem presă -

încă liberă, însă atent
monitorizată -, dar mai ales cu-
rajul nebun să criticăm, suntem
percepuţi de cei de la Putere
ca fiind drept „ameninţări la
adresa siguranţei naţionale.”

Am râde, dacă n-ar fi
cu adevărat tragic. În ultimul
timp am din ce în ce mai mult o
senzaţie de déjà vu, de în-
toarcere în timp la anii ’50,
când la modă era lozinca:
„Cine nu e cu noi e împotriva
noastră.” Președintele sus-
pendat (de două ori) ne-a spus,
nu demult, pe un ton ritos - și

avem oare dreptul să ne în-
doim de adevărul spuselor
sale? -, că România este o ţară
de mâna a doua.

În logica primului om
din stat - parcă „băsescianism”
propunea cineva să i se spună
„sistemului politico-filosofic”
prezidenţial -, și poporul pe
care-l păstorește cu graţie e tot
de mâna a doua. Dar nici
președintele, și nici cei care se
revendică ca „urmași ai lui Tra-
ian”, cum îi numea o frumoasă
(și cam atât la capitolul calităţi)
politiciană blondă, nu ne spun,
ei de ce mână sunt?

De ce e ŢARA
vinovată de incapacitatea lor
de a guverna și de a găsi
soluţii? De ce e vinovat
POPORUL? De ce atâta
dispreţ? Dacă somnul raţiunii
naște monștri, atunci cu
siguranţă că un popor de oi va
naște, în toate timpurile, gu-
verne de lupi. Și asta, pentru
că, așa cum spunea scriitorul
Paul Bourget: „O revoluţie e în-
totdeauna începută de naivi,
continuată de intriganţi și
exploatată de escroci.”

În acest moment, noi,
românii, tot mai dezbinaţi de
Putere, suntem, probabil, într-
un final de istorie. Unul trist, de
zolant și umilitor... 

Ce va urma?

●

Revoluţia... cui i-a folosit?Revoluţia... cui i-a folosit?
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Gheorghe
Funar

RRomânii îşi amintesc
că pentru Constituţia
României, adoptată în şedinţa
Adunării Constituante din 21
noiembrie 1991, au lucrat par-
lamentarii aproape 2 ani. La
Legea de revizuire a
Constituţiei României nr.
429/2003 au muncit parla-
mentarii circa 1 an. Cu ocazia
adoptării şi revizuirii
Constituţiei României, opinia
publică a fost bine informată
atît de către parlamentari, în
toate judeţele, cît şi de mass-
media. Acum, cînd s-a diktat
de la Bruxelles să fie re-
revizuită Constituţia împotriva
Poporului Român şi a
României, s-a ajuns ca în Par-
lament, în numai două
săptămîni, să fie pregătit ra-
portul Comisiei speciale con-
duse de preşedintele Crin
Antonescu, iar în ultima
săptămînă din luna iunie a.c.
este obligat Senatul să
dezbată şi să adopte textul
noii legi de revizuire a
Constituţiei. La sfîrşitul anului
1991, Constituţia României a
fost lăudată şi apreciată, atît
în ţară, cît şi în străinătate.
Constituţia revizuită în anul
2003 a fost considerată
modernă şi europeană. Fără
ca România să fi aderat la
Uniunea Europeană, în
Constituţia revizuită în anul
2003 au fost înscrise
următoarele pevederi:

a) Articolul 16 - „Egalitatea în
drepturi“, alin. 4: „În condiţiile
aderării României la Uniunea
Europeană, cetăţenii Uniunii
care îndeplinesc cerinţele legii
organice au dreptul de a
alege şi de a fi aleşi în
autorităţile administraţiei pub-
lice locale“.

b) Articolul 44 - „Dreptul de
proprietate privată“, alin. 2:
„Proprietatea privată este
garantată şi ocrotită în mod
egal de lege, indiferent de tit-
ular. Cetăţenii străini şi apa-
trizii pot dobîndi dreptul de
proprietate privată asupra
terenurilor numai în condiţiile
rezultate din aderarea
României la Uniunea
Europeană şi din alte tratate
internaţionale la care Româ-
nia este parte, pe bază de
reciprocitate, în condiţiile
prevăzute prin lege organică,
precum şi prin moştenire
legală“.

c) Articolul 135 - „Economia şi
finanţele publice“, alin. 2, lit.
„g“: „Statul trebuie să asigure
aplicarea politicilor de dez-
voltare regională în
concordanţă cu obiectivele
Uniunii Europene“.

d) Articolul 137 - „Sistemul fi-
nanciar“, alin. 2: „Moneda
naţională este leul, iar subdi-
viziunea acestuia, banul. În
condiţiile aderării la Uniunea
Europeană, prin lege

organică, se poate
recunoaşte circulaţia şi în-
locuirea monedei naţionale cu
aceea a Uniunii Europene“.

e) Articolul 148 - „Integrarea în
Uniunea Europeană“, alin. 2:
„Ca urmare a aderării, preved-
erile tratatelor constitutive ale
Uniunii Europene, precum şi
celelalte reglementări comu-
nitare cu caracter obligatoriu,
au prioritate faţă de
dispoziţiile contrare din legile
interne, cu respectarea
prevederilor actului de ader-
are“. La alin. 4 se precizează
că: „Parlamentul, preşedintele
României, Guvernul şi autori-
tatea judecătorească
garantează aducerea la în-
deplinire a obligaţiilor rezul-
tate din actul aderării şi din
prevederile aliniatului (2)“.

Din aceste prevederi
constituţionale adoptate prin
legea de revizuire a
Constituţiei României,
aprobată prin referendumul
naţional din 18-19 octombrie
2003, rezultă limpede că se
ştia că ţara noastră va adera
sigur la Uniunea Europeană,
începînd cu anul 2007,
împreună cu Bulgaria. Acum,
prin re-revizuirea Constituţiei
şi în foarte mare viteză se
urmăreşte, între altele, con-
solidarea statutului de colonie
a României în imperiul numit
Uniunea Europeană. Stăpînii
străini ai României, împreună
cu popîndăii politici autohtoni,
au realizat că este blocat dru-
mul re-revizuirii Constituţiei de
rezultatul referendumului
naţional de la sfîrşitul anului
2009, cînd majoritatea
cetăţenilor au votat pentru
Parlament unicameral şi un
număr maxim de 300 de par-
lamentari. Timp de 3 ani şi
jumătate, după anul 2009,
Parlamentul, preşedintele şi
Guvernul României, împreună
cu Curtea Constituţională au
sfidat şi au refuzat să pună în
aplicare rezultatul referendu-
mului din anul 2009, iar acum,
printr-o nouă stratagemă, vor
să-l anuleze, folosindu-se de
alegătorii care plătesc din pro-
priul buzunar harababura pe
tema Parlamentului unicam-
eral cu 300 de parlamentari.
În realitate, conducătorii alo-
geni ai României au călcat în
picioare statul de drept şi au
refuzat sistematic să pună în
aplicare voinţa alegătorilor,
exprimată la referendumul
naţional din anul 2009, iar
acum caută să îşi bată joc, din
nou, de Poporul Român, prin
organizarea unui nou referen-
dum pe aceiaşi temă, care are
drept scop anularea rezultatu-
lui precedent. 

Culmea este că, după
fraudarea alegerilor parla-
mentare din 9 decembrie
2012, actualii conducători ai
României susţin că au fost
votaţi de 85% dintre alegători,
adică de către cei pe care i-au
sfidat, sărăcit şi umilit. Actorii
politici, profesionişti şi ama-
tori, din Parlamentul României
au respins, în luna mai a.c.,

Proiectul de Lege de revizuire
a Constituţiei iniţiat de
preşedintele Băsescu şi Gu-
vernul Boc (în anul 2010),
care a ţinut seamă de rezul-
tatul referendumului din anul
2009. Fiind consecvenţi, liderii
şi parlamentarii de la toate
partidele vor acţiona, pe toate
căile şi prin toate mijloacele,
pentru a boicota referendumul
pe aceeaşi temă, care va
avea loc în luna august, într-o
zi de marţi, poate în 6 august
a.c., o zi de sărbătoare
religioasă. Nu-i exclus ca ref-
erendumul de anulare a refer-
endumului precedent să se
desfăşoare de marţi pînă
vineri. De ce s-a ales ziua de
marţi pentru referendum?
Pentru că în actualul Parla-
ment începînd cu ziua de
marţi cei aproape 588 de par-
lamentari pleacă în week-end.
Salutul obişnuit în sălile şi pe
culoarele Parlamentului
României, în ziua de marţi, a
devenit „Week-end plăcut!“.
Cei 588 de parlamentari (cu
circa 100 mai mulţi decît în
Parlamentul S.U.A.) au cel
mai scurt program de lucru
din întreaga Uniune
Europeană. Cu toate că în
Constituţie, la articolul 1 -
„Statul român“, alin. 3, se
precizează clar: „România
este stat de drept..“, la
alegerile parlamentare din 9
decembrie 2012 a fost sfidată
voinţa Poporului Român,
exprimată prin referendumul
naţional din anul 2009, şi
numărul parlamentarilor a fost
mărit fără nici un temei legal
la 588. Această ilegalitate a
fost posibilă datorită faptului
că alegerile parlamentare din
România nu sînt supuse con-
trolului de legalitate şi nici nu
sînt confirmate de Curtea
Constituţională, ci numai de
către Biroul Electoral Central
(BEC). Textul Constituţiei
României, la Titlul V „Curtea
Constituţională“, articolul 142
- „Structura“ este foarte clar:
„Curtea Constituţională este
garantul Constituţiei“. Cu
toate că, în anul 2009, Curtea
Constituţională a validat rezul-
tatul referendumului pentru
Parlament unicameral, cu
maximum 300 de parlamen-
tari, nimeni dintre cei abilitaţi
prin Constituţie (preşedintele
României, preşedinţii Senatu-
lui şi Camerei Deputaţilor,
primul-ministru, Avocatul
Poporului, Înalta Curte de
Casaţie şi Justiţie) să se-
sizeze Curtea Constituţională
pentru organizarea,
desfăşurarea şi finalizarea
alegerilor parlamentare din 9
decembrie 2012 împotriva
voinţei Poporului Român nu
au făcut-o. Ulterior, în Parla-
ment nu a fost şi nu va fi
votată nici o lege privind re-
ducerea numărului de parla-
mentari la 300. În seara zilei
de 11 iunie 2013, simplă
coincidenţă cu 11 iunie 1948,
cînd comuniştii au de-
cis marea naţionalizare,
preşedintele Traian Băsescu
a făcut o declaraţie de presă

şocantă şi de neînţeles pentru
telespectatori, respectiv a
anunţat că a început demer-
surile pentru organizarea şi
desfăşurarea unui nou refer-
endum naţional pe aceeaşi
temă şi cu aceleaşi întrebări
ca şi în anul 2009 privind Par-
lamentul unicameral cu cel
mult 300 de parlamentari. În
aparenţă pare absurd să fie
organizat al doilea referen-
dum naţional, identic cu cel
din anul 2009, care a fost con-
firmat de Curtea
Constituţională. Acel referen-
dum a fost organizat o dată cu
alegerile prezidenţiale şi a co-
stat circa 25 milioane de euro.
Rezultatul referendumului a
fost ignorat de către cei care
au jurat să respecte
Constituţia şi democraţia. De
data aceasta, re-referendu-
mul se organizează de
preşedintele Băsescu,
împreună cu liderii U.S.L.,
pentru ca rezultatul lui să fie
respectat! Pare o piesă
absurdă, dar adevărată! Cînd
priorităţile din ţară sînt cu totul
altele, cînd milioane de
români care nu au emigrat re-
curg la toate formele de
protest cerînd stăpînilor să-i
lase să muncească în Româ-
nia, conducătorii alogeni ai
ţării îi cheamă la referendum
pentru a vota ceea ce s-a
votat şi a fost validat în noiem-
brie 2009! Par un subiect şi o
temă demnă pentru cei care
au lăsat locurile neocupate la
Spitalul nr. 9 din Bucureşti.
Actualii conducători ai
României l-au întrecut în
imaginaţie pe celebrul I.L.
Caragiale, dar nu reuşesc să-
i păcălească pe români.  Din
banii contribuabililor se vor
cheltui încă 25 milioane de
euro cu scopul ascuns,
deocamdată, de a fi anulat
rezultatul referendumului din
anul 2009 pentru Parlamentul
unicameral, cu maximum 300
de parlamentari. De ce trebuie
anulat practic referendumul
din anul 2009 printr-un alt ref-
erendum, în vara anului
2013? Simplu. Pentru a putea
fi înfăptuită re-revizuirea
Constituţiei (operaţiune în
curs de desfăşurare) şi
împărţirea României, prin
aşa-zisa regionalizare. Aceste
două obiective diktate de la
Bruxelles sînt acum blocate
de rezultatul referendumului
din 2009. Acesta se încearcă
a fi anulat prin organizarea
noului referendum în luna au-
gust a.c., în timpul concediilor,
cînd sînt 99% şanse ca el să
fie invalidat prin nepartici-
parea cetăţenilor la vot. De ce
să meargă alegătorii la urne a
două oară pentru a vota ceea
ce au votat şi validat în anul
2009? În filmul „Balamucul“ s-
a ajuns la episodul „Re-refer-
endumul“ pe tema
Parlamentului unicameral.
Conform scenariului, în anul
2009 alegătorii români au
votat pentru un Parlament cu
o singură Cameră şi cu 300
de parlamentari. În vara anu-
lui 2013, foarte puţini alegători

se vor prezenta la vot la refer-
endumul cu aceleaşi întrebări
ca în anul 2009. Ca urmare,
re-referendumul va fi invalidat
de Curtea Constituţională. Se
va trage concluzia (ştiută
deja) că Poporul Român s-a
răzgîndit din anul 2009 pînă în
anul 2013 şi nu mai vrea Par-
lament unicameral, ci bicam-
eral, aşa cum a fost de la
Alexandru Ioan Cuza pînă în
prezent, cu excepţia perioadei
comuniste. Pe cale de
consecinţă, Curtea
Constituţională va lua act şi va
ţine seamă de ultima voinţă a
alegătorilor ce se vor prezenta
într-un număr foarte mic la ref-
erendum şi astfel se dă undă
verde la re-revizuirea
Constituţiei (menţinîndu-se
Parlament bicameral) şi, ulte-
rior, la regionalizarea
României. Constituţia
României, la art.90 - „Refer-
endumul“ precizează că:
„Preşedintele României, după
consultarea Parlamentului,
poate cere poporului să-şi ex-
prime, prin referendum, voinţa
cu privire la probleme de in-
teres naţional“. În litera şi spir-
itul Constituţiei şi ţinînd
seama de adevăratele prob-
leme de interes naţional,
preşedintele Traian Băsescu
ar fi trebuit la referendumul
din această vară să adauge
pe buletinul de vot măcar
două din următoarele
întrebări:

* Sînteţi de acord ca Parla-
mentul, preşedintele
României şi Guvernul,
împreună cu autorităţile pub-
lice locale, să asigure locuri
de muncă în fiecare localitate
şi pentru toţi cetăţenii apţi de
muncă?

* Sînteţi de acord cu vînzarea
pămîntului românesc, a
terenurilor la străini şi apa-
trizi?

* Sînteţi de acord cu vînzarea
bogăţiilor naturale din Româ-
nia la preţul pieţei mondiale,
începînd cu anul 2014?

* Sînteţi de acord cu introduc-
erea aditivilor alimentari can-
cerigeni în alimente şi
băuturi?

* Sînteţi de acord cu region-
alizarea, împărţirea
României?

* Acceptaţi să fiţi expropriaţi
de către titularii licenţelor de
exploatare a bogăţiilor natu-
rale, prin modificarea Legii
minelor?

* Sînteţi de acord cu ex-
ploatarea gazelor de şist prin
fracturare hidraulică şi a auru-
lui prin folosirea cianurilor?

Pe trădătorii şi
vînzătorii de Neam şi ţară
pînă cînd îi mai rabdă Poporul
Român?

●



4 Tichia de politician

Politicienii minoritarilor maghiari şi ai secuilor susţin obiectivul anti-Trianon Politicienii minoritarilor maghiari şi ai secuilor susţin obiectivul anti-Trianon 
al politicii revizionist-revanşarde de factură hortystă!al politicii revizionist-revanşarde de factură hortystă!

Claudiu 
Aiudeanu

CCei mai mulţi dintre
noi leagă numele lui Miklos
Horthy de regimul barbar, car-
acterizat prin crimele bestiale,
greu de imaginat în secolul XX,
săvârşite de regimul acestuia
împotriva românilor şi evreilor
din timpul ocupaţiei României
de nord-vest, între 1940-1944.
Mai puţini sunt însă cei care
cunosc faptul că Horthy este
autorul unui plan revizionist-
revanşard prin care Ungaria
declanşa politica sa extremist-
revizionist-şovină împotriva
statelor care, în urma Primului
Război Mondial, se
desprinseseră din fostul Im-
periu Austro-Ungar. 

În „Memorandumul”
conceput, în luna octombrie
1919, Horthy considera Româ-
nia ca principal duşman şi sta-
bilea ca obiectiv startegic
distrugerea statului naţional
unitar român. Pentru realizarea
acestui scop, Horthy a trasat
ca sarcină principală chiar
declanşarea unei campanii mil-
itare împotriva României în
anul 1921. Fie şi o analiză
simplă a situaţiei politico-mil-
itare europene de la aceea
dată denotă orice lipsă de
judecată şi realism din partea
lui Horthy, întrucât era imposi-
bil ca o ţară învinsă şi zdrobită,
fără drept de apel, în timpul
războiului să iasă învingătoare

într-un conflict cu România
care dispunea, la acea dată,
de o puternică forţă militară.
Mai mult, în  dorinţa sa
furibundă, ce i-a întunecat
judecata, de a reocupa Transil-
vania, Horthy omitea faptul că
numai cu două luni înaintea
redactării „Memorandumului”
armata română eliberase, în
pas de defilare, Ungaria de
bolşevismul lui Bella Kun,
înlăturând astfel pericolul con-
stituirii primului stat bolşevic
din Europa Centrală, iar opinca
românească “fluturase” pe
Parlamentul Ungariei. 

Nu mai vorbim de fap-
tul că el făcea abstracţie de
hotărârea Marii Adunării de la
Alba Iulia, de la 1 Decembrie
1918. Lipsa de discernământ
politic şi ura fanatică faţă de
România l-au determinat să
creadă, în pofida tuturor
evidenţelor, că va reuşi să
zădărnicească  recunoaşterea
internaţională a unirii Transil-
vaniei cu România şi
garantarea noilor frontiere ale
statului naţional român de
către puterile aliate prin
Tratatul de la Trianon parte a
sistemului Tratatelor de pace
de la Versailles.

Din cuprinsul progra-
mului respectiv elaborat de
Horthy împotriva României  se
distinge cu uşurinţă că obiec-
tivul fundamental al politicii ex-
terne a Ungariei trebuia să fie,
până la semnarea tratatelor de
pace, izolarea politică a
României. În acest scop,

diplomaţia ungară trebuia să
aplice o divesitate de acţiuni
menite să exploateze, în in-
teres propriu, disensiunile ex-
istente între ţările membre ale
Antantei cu ţintă directă de a
reocupa Transilvania. 

În acelaşi timp, pentru
atingerea obiectivului respectiv
în „Memorandum” 
era stipulată şi sarcina
diplomaţiei ungare de a profita
de divergenţele dintre Româ-
nia, Cehoslovacia, Polonia şi
Rusia Sovietică. 
Pentru sprijinirea acţiunilor re-
v i z i o n i s t - r e v a n ş a r d e
antiromâneşti gândite şi iniţiate
de Horthy în programul său a
fost  inclusă şi organizarea de
acţiuni diversioniste şi destabi-
lizatoare pe teritoriul României,
de spionaj şi de înfiinţare a
unor formaţiuni paramilitare,
din rândul etnicilor maghiari şi
secui, menite de a acţiona în
Transilvania. Coordonarea
acestor acţiuni subversive era
asigurată de Biroul special din
cadrul Comandamentului Ar-
matei Ungare, înfiinţat în
noiembrie 1919. Totodată, pen-
tru realizarea planului revizion-
ist-revanşard antiromânesc,
Horthy a dispus chiar şi elabo-
rarea unui plan militar concret,
cu numele de cod „Zorile”, care
prevedea atacarea României
şi ocuparea Transilvaniei. 

Această intenţie nu a
putut fi pusă în practică
datorită evoluţiei ulterioare a
evenimentelor politice rezultată
din efectele tratatelor de pace

încheiate la sfârşitul Primului
Război Mondial.

Începând cu martie
1920, după numirea lui Horthy
ca regent al Ungariei, acesta
şi-a readaptat politica revizion-
ist-revanşardă şi şovină la
adresa României trasând ca
sarcină principală anihilarea
efectelor Tratatului de la Tri-
anon prin obţinerea revizuirii
acestuia în scopul reocupării
Transilvaniei. Idee la fel de
actuală şi azi susţinută
bezmetic de politicieni
udemerişti, pecemişti şi
pepemetişti! Din acest moment
diplomaţia Ungariei horthyste a
căutat în permanenţă să
inducă opiniei publice
internaţionale ideea necesităţii
revizuirii Tratatului de la Tri-
anon. Azi, această idée este
readusă în discuţie, nuanţat,
de revizioniştii şi extremiştii
şovini unguri, maghiari şi secui
dar în realitate este vizat
acelaşi scop: revizuirea prin
orice mijloace a Tratatului de la
Trianon. Orice comentariu cu
privire la similititudinea dintre
acţiunile anti-Trianon trecute şi
cele prezente – toate negând
apartenenţa de drept a Transil-
vaniei la România – sunt in-
utile!

România nu a manife-
stat însă întotdeauna
espectativă, în nici un caz una
suspectă ca în prezent, în faţa
revizionismului-revanşard anti-
Trianon al Ungariei sau al mi-
noritarilor alogeni maghiari, iar
perioada interbelică este o

dovadă în acest sens. Iată ce
afirma în plenul Adunării
Deputaţilor, în anul 1934,
marele Constantin I. C.
Brătianu: “Se duce de unguri o
campanie activă pentru re-
vizuirea Tratatului de la Tri-
anon. Ungaria nu vrea să
accepte consecinţele
războiului ce a pierdut. 
Această acţiune tulbură adânc
atmosfera de
pace…Experienţa din trecut ar
trebui să-i fie lecţie pentru vi-
itor…Naţiunea română care a
suferit mai multe secole de
cotropire străină, care şi-a
menţinut, cu toate persecuţiile
la care a fost supusă,
simţământul unităţii naţionale
şi limba ei neschimbată, care a
avut fericirea să vadă că jerfele
ei sunt răsplătite prin
înfăptuirea unităţii neamului,
nu poate admite nici un mo-
ment ca această unitate să fie
pusă în discuţie (s.n.)”.

Este mai presus de
orice evidenţă că toţi cei care
în prezent susţin, iniţiază,
organizează şi participă la
acţiuni şi manifestări anti-Tri-
anon nu sunt altceva decât
adepţi ai politicii programa-
tice revizionist-revanşarde
antiromâneşti inaugurate de
criminalul de români şi evrei
Miklos Horthy şi continuatorii
din zilele noastre ai acestei
politici.

Lupul dacic, bucata de caş şi taxa pe obraz...Lupul dacic, bucata de caş şi taxa pe obraz...

Maria
Diana Popescu

CConvorbire fulger la
telefon între Joseph Biden,
vicepreşedinte S.U.A. şi
preşedintele României! Presa
scrie că ar fi discutat teme ce
ţin de politica internă a ţării
noastre, precum şi atitudinea
României cu privire la procesul
de extindere a Uniunii Eu-
ropene şi a N.A.T.O. în Bal-
cani. Cine mai crede în
asemenea poveşti de adormit
copiii! Biden a recitat mono-
logul „ţeapa Bechtel”. Sporadic
se mai auzea cîte un „yes!” slu-
garnic de la celălalt capăt firu-
lui. Cum preşedintele n-a avut
loc de întors cu americanii, i-a
dat replica lui Charles, în tim-
pul vizitei la Cotroceni: „Am
auzit că v-aţi mai luat o casă,
în curînd o să aveţi un sat în-
treg”. Azi o casă, mîine un sat,
azi, un ou, mîine un bou…
Uite-aşa, în loc să avem pe
steag lupul dacic, ne trezim cu
animale preistorice. Are prinţul
vreun scop de se tot plimbă
prin Transilvania, cele patru
case pe Valea Zălanului sînt
doar micul dejun. Foarte grav!
Străinii nu se pot odihni de grija
Transilvaniei noastre! Se
visează prinţi de Transilvania!
Se infiltrează cu turmele peste
tot unde este ceva de jefuit.

Ce minuni să
aşteptăm de la Putere, dacă
pînă şi Constituţia se modifică
în pas alergător. Cîte 40 de ar-

ticole pe zi. Se scoate, se
amendează, se introduce
orice, în funcţie de orgolii,
pofte, răfuieli, porunci de la
Înalte Porţi, împărţire,
despărţire. Chiar şi Ţarul Putin
a ajuns la despărţire după
treizeci de ani de mariaj. De la
o acţiune pentru salvarea unui
parc, Turcia a luat foc. După
cîteva zile protestele au
căpătat o altă turnură,
manifestanţii din mai multe
oraşe cerînd demisia guvernu-
lui Erdogan. Să aibă legătură
cu faptul că, în mai, Turcia a
rambursat ultima tranşă a da-
toriei către F.M.I.? Să fi uitat
premierul turc Tayyip Erdogan
păţania lui Ceauşescu, după
ce acesta a anunţat că şi-a
achitat toate datoriile externe?
De, dacă n-a învăţat nimic din
istoria popoarelor „eliberate”!
U.E. e gata să vîndă arme „re-
belilor” sirieni, iar bilderbergii
vor pune pe masă destinul
Iranului şi al celor două ţări
coreene. Ca doar nu se întîl-
nesc la nivel înalt ca să
mănînce micii româneşti,
scăpaţi ca prin urechile acului
de cenzura Bruxelles-ului. Ex-
pansiunea ţărilor din grupul
BRICS e privită cu mînie de
către corbii F.M.I, rămaşi acum
fără bucata de caş a Turciei.
Orice răzmeriţă sau război sînt
întotdeauna precedate de min-
ciuni şi manipulări, răspîndite
machiavelic prin mass-media.

Din adevăr în adevăr,
tot la zicala românească am
ajuns: „corb la corb nu-şi

scoate ochii.” Foştii şefi ai
comisiilor ce supravegheau
asigurările, pensiile private şi
piaţa de capital, încasau lunar
între 14.000 şi 40.000 de euro
lunar. Cu banii ăştia îşi putea
construi fiecare cîte o stradă
naţională proprie! După di-
zolvarea acestor comisii şi
înfiinţarea  Autorităţii de
Supraveghere Financiară – o
nouă verigă a cîrdăşiei –
aceştia pot încasa între 9 şi 19
salarii compensatorii, pe care
şi le-au votat singuri. Însă,
tînărul şi neliniştitul premier le
taie macaroana: „Alo, taxa pe
obraz! E inacceptabil să iei
800.000 de Euro după ce ai
luat 20-30.000 de Euro pe
lună, într-o instituţie publică!”
Şi ce eforturi speciale pentru
Ţară au făcut şefii ăştia pentru
a încasa sumele colosale?
Unui simplu angajat român, cu
o retribuţie de doua sau trei
sute de euro pe lună, îi trebuie
trei vieţi ca să cîştige 800.000
de euro. Astea sînt legile din
Ţară! Făcute special pentru
speculanţi, trişori şi infractori.

Cum politicianului chel
tichie îi trebuie, fireşte, de
mărgăritar, „turcu’ plăteşte!”
Aşadar, rupe stema, pune
stema! De la Tricolorul cu
gaură, poate ar trebui să tre-
cem la Tricolorul cu lupul dacic,
stindardul armatei dacilor.
Dacă tot vor stema înapoi pe
tricolor, ca să nu fim confundaţi
cu Ciad. Purtat întîia oară de
pandurii lui Tudor
Vladimirescu, într-o formă

apropiată de cea pe care o are
astăzi tricolorul, se pare că
cele trei culori ale actualului
stindard al românilor şi
basarabenilor au fost emblema
naţională din vremuri străvechi,
mai precis din timpul dacilor:
„balaurul cu cap de lup” era
colorat în roşu, galben şi al-
bastru – aceasta fiind
cromatică reprezentativă a
strămoşilor noştri. Ipoteza este
susţinută de istoricii Aurel
David şi dr. Marius Bizerea. Mă
rog, sînt atîtea priorităţi
naţionale şi ei îşi fac de lucru la
stemă. Bănuiesc că nişte
arondaţi stau la rînd. Sau
poate i se dă o gura de oxigen
fabricii de steaguri. Cine ştie!
Calculaţi cît cheltuieşte statul
român cu adăugarea stemei
pe drapel, apoi cu înlocuirea
steagurilor vechi! Ca întot-
deauna, se umblă la efect nu la
cauză.  Din punct de vedere is-
toric, drapelul de stat de la
1866 la 1948 este simplu: tri-
colorul, avînd culorile dispuse
vertical.

Înainte de a intra în
vacanţa de vară, să
recapitulăm cîteva lecţii impor-
tante: încălzirea globală nu
există, Haarp ştie de ce! E un
matrapazlîc  de adunat bani
din taxa de poluare. Doar
unele state poluează. Ameri-
canii şi chinezii, nu. Cu banii
adunaţi vor să  repare ozonul,
pentru că lăcătuşii aceştia cos-
mici nu ştiu că noi ştim mai
bine decît ei că Terra nu-i o
jucărie, ci e viaţă din viaţa Uni-

versului. Astfel că stratul de
ozon se auto-regenerează, în
ciuda eşapamentelor poluante.
N-am ştiinţă că ar exista vreun
filtru care să cureţe aerul plan-
etar, ca să fim puşi la plată
pentru raţia de oxigen. Într-o
ultimă ordine de idei, viaţa la
cote extrem de scăzute a
românului este urmare a faptu-
lui că la ghişeele Puterii s-au
înghesuit fripturiştii, au dat
năvală, pe funcţiile statului,
incompetenţii. Agresarea şi
surparea nivelului de trai al
românului vine pe cale de
consecinţă a înţelepciunii
dobîndite de clasa politică în
aproape un sfert de veac, de
cînd tot îşi mută corupţia de pe
un picior pe altul. Împărţirea
României ca pe un tort este ur-
mare a exhibărilor ideologice
antinaţionale, care au devastat
bogatul, altădată, plai româ-
nesc, şi l-au umplut cu venetici
şi exploatatori în numele aşa-
zisei eliberări. În concluzie, re-
gionalizarea este o şmecherie
politică, fără legătură cu
economia şi dezvoltarea Ţării.
Nu mai credeţi în tablouri eco-
logice, cu gogoşari vînduţi
înapoi grădinarului. Scuturaţi-
vă şi fiţi mai curajoşi! Nimeni
nu se naşte demagog şi hoţ.
Hoţia şi demagogia se lipesc
cronic de politicieni, mai ales
că lucrează cu mierea poporu-
lui. Din fericire pentru ei, vii-
turile istoriei îi ţin pe loc, în loc
să-i măture. Iar noi? Tot cu
mîinile în sîn.

●
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Raportul delaţioniştilor cu dizabilităţi mentaleRaportul delaţioniştilor cu dizabilităţi mentale

Cezar 
A. Mihalache

EEra evident că recenta
încercare a maghiarimii politice
aflată practic la guvernare, prin
instituţiile deconcentrate şi cele
locale din Ardeal, de a înlocui,
prin mâinile funcţionarilor etniei
din cadrul Inspectoratul Şcolar
Judeţean Mureş, diplomele de
absolvire stabilite de Statul
Român cu fiţuiţi editate „bil-
ingv” nu a reprezentat doar
acţiunea independentă și
întâmplătoare a unor minţi
rătăcite. Nu putea fi o stranie
nimereală măcar pentru faptul
că acţiunea a venit imediat
după ce de pe panoul
absolvenţilor Liceului Korosi
din Covasna au fost înlăturaţi
elevii români dar şi orice fel de
referiri în limba română,
stârnind nemulţumirea elevilor
români, dar nu şi reacţia in-
spectoratului şcolar. Iar faptul
că șeful Inspectoratului Școlar
Mureş s-a spălat ulterior pe
mâini de vina distribuirii prin
licee a sute de diplome
„blingve” s-a datorat doar
„defectării” subiectului în presă
înainte ca directorii de şcoli să
semneze și să apostileze „ca
primari” falsele diplome cu
însemnele oficiale. Un director
de inspectorat care s-a
„distanţat” faţă de acţiunile
subalternilor maghiari doar din
teama de nu suporta el even-
tualele consecințe penale şi nu
dintr-o simţire românească,
dovadă refuzul de a o da afară
pe reprezentanta UDMR-ului
în inspectorat, cea care a
săvârşit această mârșăvie.

Urmarea? Nu numai
că uniunea nu s-a făcut cât mai
mică în faţa noilor dovezi de-
spre modul în care
subminează Statul Român, dar
preşedintele formaţiunii a ieşit
la rampă să ne reproşeze că
„aceste diplome au fost bla-
mate şi interzise”. Astfel, într-
un dispreţ total, Kelemen

Hunor avea să latre că „o
diplomă bilingvă nu este mai
puţin oficiala şi mai putin vala-
bila decât altă diplomă” (iar aici
are într-un fel dreptate; este
bună pentru Ponta!). În fapt,
UDMR a încercat să-și tragă
pe sfoară proprii etnici, livrând
niste diplome ilegale tocmai
pentru a asigura „carnea”
necesară facultăţilor private
maghiare, orice altă instituţie
respingând de facto aceste
diplome!

Nu a fost deloc
întâmplătoare nici înmulţirea în
ultima vreme a feluritelor „acte”
de tipul legitimaţiei maghiare
(care, prin aprobarea ei de
către trădătorul de ţară căruia
îi se plânge azi de milă pentru
cuta de grăsime din ceea ce ar
fi trebuit să fie rana unui glonţ
de argint, a creat un precedent
pentru alte şi alte „legitimaţii” în
maghiară), acte care merg de
la legitimaţii la carduri și
„paşapoarte” pentru elevi, pe
care UDMR le emite în paralel
cu autorităţile statului, într-o
reprezentare care urmăreşte
până şi reproducerea ele-
mentelor de securizare speci-
fice unor acte oficiale.

În fapt, toate acestea
sunt, dincolo de încercarea de
a mai bate câte un pilon în
crucea Neamului Românesc,
povocări menite a 
crea dovezile presupusei
discriminării a etnicilor
maghiari. Dovezi pe care
UDMR să le ducă în faţa
instituţiilor europene. Iar ed-
itarea de către UDMR a
broşurii instigatoare pompos
denumite „Raport prelimi-
nar despre discriminarea 
şi încălcarea drepturilor
comunităţii maghiare din Tran-
silvania”, face parte tocmai din
această strategie.

„Raportul” a fost în-
tocmit de aşa-numitul „Servi-
ciul de asistenţă juridică Miko
Imre” al UDMR-ului. Deşi, mai
corect, ar fi trebuit să-i spună
Serviciul de asistenţă socială

pentru Uniunea Delaţioniştilor
Mentali Recidivişti, pentru că
de asta are nevoie politichia
maghiară! Simbolismul din
acest „manual” (care îl va sec-
onda probabil pe cel de Istoria
secuilor şi pe care, nu va fi de
mirare!, îl vom vedea curând
prin liceele din Harghita şi Co-
vasna) este cât se poate de
prezent. În primul rând, aşa-
numitul „Serviciul de asistenţă
juridică Miko Imre” – pe care ar
trebui să-l citim ca Serviciul de
asistenţă al guvernării Transil-
vaniei, căci, nu întâmplător i-a
fost asociat numele guverna-
torului Transilvaniei din 1849.
Cum nu este o conincidență
nici simbolistica „dreptăţii” de
pe coperta raportului, a unei
Justiţii ţinând balanţa într-o
mână şi o sabie în cealaltă (a
nu se uita că în „simbolistica”
secuiească, în completarea
dată acum de UDMR, sabia
străpunge o inimă, cea a fiinţei
româneşti). Apoi, nu poate fi
ignorată suprapunere între
apariţia raportului editat de
către „Serviciul de asistenţă
juridică Miko Imre” și cazul
retrocedării Colegiului “Szekely
Miko” din Sfântu Gheorghe,
între raportul în sine şi
delaţiunea maghiarimii făcute
prin intermediul unor oficilităţi
de rang înalt din Statele Unite,
având ca efect redactarea unui
alt raport de către 21 de con-
gresmeni americani care
solicită guvernului SUA să
pună presiune pe Guvernul
român, cu scopul de a pune
capăt „persecuţiilor” legate de
retrocedarea colegiului Miko!

Răsfoind manualul de
delaţiuni, se obervă clar că
UDMR nu face alteva decât să
adune la un loc aberaţiile pe
care le tot şuieră cu ură. Iar
disperaţi să facă dovada
discriminăriilor, „autorii” merg
până acolo încât invocă printre
dovezile irefutabile ale
discriminării chiar şi acţiunea
elevei Sabina care purtat o
bentiţă tricoloră la şcoală (în

mod cert, în volumul următor,
UDMR va căuta bebeluşii
românii în pamperşii „made în
Hungary”! Deja, într-un limbaj
acuzator al într-un delictului de
opinie specific totalitarismului,
UDMR se rățoiește la adresa
unui copil care ar fi provocat
comunitatea maghiară (!) și pe
care îl acuză că „a arătat
dispreţ faţă de Ziua Maghiarilor
de Pretutindeni”. Iar felul în
care zdrobeşte în ură acţiunea
tinerei de a fi purtat la şcoală o
eşarfă tricloră, te face să te în-
trebi cum de formaţiunea nu i-
a reclamat la consiliul de
discriminare a românilor pe
părinţii elevei?! Sau poate că a
făcut-o!

Acelaşi UDMR acuză
Statul Român de crimă cu pre-
meditare pentru că nu asigură
prospecte în limba maghiară...
medicamentelor! Dar nu suflă
o vorbă despre miile de pro-
duse alimentare aduse din Un-
garia fără un rând în limba
română, nu spune minic de-
spre generalizarea furnizării de
explicaţii în limba maghiară de
către operatorii de telefonie, nu
spune nimic despr tot mai de-
sele acţiuni antiromâneşti, de-
spre felul în care ne sunt
batjocoite sărbătorile, sim-
bolurile naţionale, Istoria. Nu
spune nimic despre comemo-
rarea în şcolile din Miercurea
Ciuc a Tratatului de la Trianon,
unde s-a intonat imnul Ungariei
Mari şi „Moarte României”! Un
UDMR care ne acuză că etnicii
nu au parte de permise de con-
ducere, certificate de naştere
sau alte documente personale
în limba maghiară, poate chiar
şi de culoarea bilingvă la se-
mafor! Tot acolo, printre filele
delaţiunilor, se plâng maghiarii
şi vizavi de manualul secuilor
care „a fost interzis iar autorii
cercetaţi penal”, când ei
aşteptau să fie pus poate chiar
în locul manualului „Istoria
românilor”. Nu a fost uitată nici
presa, după modelul prietenu-
lui de gulaş, media

românească (mai ales cea
centrală) fiind privită drept o
vulnerabilitate care efectuează
„campanii media împotriva
comunităţii maghiare”.

Din toate paginile ra-
portului izvorăşte doar ura îm-
potriva a tot ceea ce
românesc. De la triclorul care
este considerat un mijloc de
persecutare a secuilor, fiind
folosit „pentru acoperirea sim-
bolurilor” (referire la panoul
SIC-ului autonomist de la Cov-
asna), la blamarea tinerilor
care îndrăznesc să afişeze
simboluri naţionale.

Fără excepţie,
aberaţiile din raport dovedesc
disperarea maghiarimii politice
de a fabrica dovezi. Şi chiar
dacă este cât se poate de clar
că „Raportul” nu este altceva
decât o făcătură cu iz ireden-
tist, asta nu înseamnă că ma-
giarimea nu-şi va face de lucru,
chiar cu succes, pe la forurile
europene. Şi nu întâmplător,
raportul a fost editat şi în limba
română. Pentru că ar fi un non-
sens al reclamării presupusei
discriminări dacă maghiarimea
ar arăta Europei un raport scris
chiar în limba de care se
plânge este discriminată în
drepturile ei!

Un raport care a fost
redactat în limba română şi
pentru a-l face bine înţeles lid-
erilor USL care l-au primit
cadou la congresul UDMR,
dimpreună cu sinistra cârpă
secuiască. Poate de aceea a şi
lăcrimat Victor Ponta a regret
că nu a reuşit să ia UDMR-ul la
guvernare! Ar fi avut un sprijin
în a-i pune mai repede pe
români cu botul pe labe, dar
poate că se va folosi de
paginile raportului pentru a da
copy/paste la unele delaţiuni și
a le trece direct în constituţia
revizuită!

●

Ne arde... fundul de atâta grijă!Ne arde... fundul de atâta grijă!

Mihaela
Talpău

NNu cred că e cazul
să încep prin a repune în val-
oare vechiul proverb: „ţara
arde şi baba se piaptănă” şi
nici să fac din „eroul” ţării ,
Băselu, un erou mai mare
decât este. Nu vreau nici să
mă disculp sau să mă dau
carne de tun pentru cei care
poartă pe afet doar o țeavă
pentru agresat hemoroizi...
Vreau doar, ca simplu
cetăţean, să spun umila-mi
părere, de care cred că e
cazul să ţină seama şi
conducătorii acestui pe care
ştiam că-l botezarăm Româ-
nia, nu Rromania…

De la bun început,
însă, vreau să se înţeleagă
faptul că nu sunt homofobă!
Dezavuez extremismul şi
discriminările. Dar de aici,
până la căsătoriile între ho-
mosexuali, e cale foarte

lungă. Ştiu, e hinky să
copiem Vestul, e de bon-ton
să ne aliem cu ţările civilizate
şi la păcate, să mângâiem pe
ţeasta homosexuală o mi-
noritate deloc agreată până
nu demult. 

Înţeleg şi faptul că
democraţia înseamnă
toleranţă şi bună-creştere…,
dar nu înţeleg de ce aceste
lucruri ar consta în a accepta
exhibiţionismul sub orice
formă. Mai ales cel al homo-
sexualilor! Personal, nu am
apetit nici pentru ieşirile la
scenă ale heterosexualilor
care cred că sunt foarte de-
mocratici când ne arată cum
şi în ce fel, de parcă
omenirea ar avea o problemă
cu reproducerea. 

Sinceră să fiu, natali-
tatea scade pe măsură ce
creşte aşa-zisa sexualitate…
(Tu vrei azi ca sodomia/ Să
cuprindă România;/ Ai mai fi
pe lume, "mei",Dacă tac-tu
era gay? - Ţara lui invers,

George Budoi). Pesemne,
Dumnezeu nu ne-a dat
şansa de a ieşti din matca
animalică doar cu intelectul,
ci şi cu inima!

N-am deloc apucă-
turi religios-dogmatice, nu
doresc să fiu un purtător de
cuvânt al BOR-ului (Doamne
fer’!), dar nici un animal în
două picioare care stă cu
limba scoasă la osul pe care
vrea nea Nuştiucare să mi-l
arunce! Primul homosexual
pe care l-am cunoscut era…
o femeie. Aveam 19 ani şi nu
auzisem în viaţa mea de
acest derapaj sexual. Din
fericire, eram cu prietenul
meu mult mai mare ca mine,
care mi-a atras atenţia că am
de-a face cu o lesbiană, ex-
plicându-mi exact despre ce
e vorba. Era o elveţiancă
venită pe litoral. Apoi am citit
un roman în limba engleză în
care, personajul principal
ajunge să fie abuzat sexual
de un pedofil... Unii pretind

că este boală, alţii că este
doar o… apucătură din
naştere, de care nu e vinovat
„purtătorul”. Şi într-un caz şi-
n celălat e vorba de ceva
ieşit din canoanele normalu-
lui. 

Acum, n-o fi singura
anormalitate de pe planetă,
dar… de ce trebuie să-i dăm
apă la moară şi s-o punem la
loc de frunte?! Putem s-o
ignorăm! Aşa cum ignorăm
drogaţii și aurolacii care ne
stau sub fereastră în fiecare
seară, maneliştii care ne
sparg timpanele cu muzica
lor de doi bani, „îndrăgostiţii”
care se ling lasciv, fără jenă,
în faţa copiilor din parc (ba
chiar trec şi la alte fapte când
au impresia că se află la o
distanţă rezonabilă de cei
care vor să ia… aer!), câinii
vagabonzi şi antivagabonzi
care ne atacă sau 
ne parfumează existenţa
efemeră şi toate aceste
dovezi de necivilizaţie pe

care le întâlinim la tot pasul!
Oh, da, dar Vestul

ne-o cere! Vestul ne-o dă!
Vestul ne-o ia! Vestul e ho-
mosexual peste noapte, iar
noi de ce n-am fi ca cei din
Vest?!... Nu, nu vreau ca ho-
mosexualii să fie discriminaţi
şi huliţi, dar nici nu vreau ca
heterosexualii să devină mi-
noritate. Decât să primesc
mâine-poimâine invitaţie la o
nuntă unde se căsătorește
Gheorghe cu Vasile, sau
Leanuța cu Codruța (!), mai
bine mă lipsesc şi de nunţile
dintre heterosexuali. Abia nu
mai au nici aceştia trauma
unui divorţ...

Voi încheia între-
bând: pe când o nuntă între
un om şi un animal de casă?!
Doar şi zoofilii sunt de-ai
noştri, din popou, pardon, din
popor, nu-i așa domnule
Remus Cernea, consilier per-
sonal undeva la dosul pre-
mierului?

●


