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„O cugetare? 

O latură de adevăr care 

scânteie..” 

- N. Iorga
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Euroscepticismul ca delict de opinie!Euroscepticismul ca delict de opinie!

Cezar 
Adonis Mihalache

PPrincipala deficiență
de logică a PSD-ului este
aceea că nu poate guverna
decât într-o majoritate
absolută. O majoritate
cumpărată, racolată sau
chiar impusă forțat prin pro-
cedeele șantajului politic. Și
nu știe să rămână în vârf

decât prin încălcarea
grosolană a celor mai ele-
mentare norme specifice
statului de drept. Dar, PSD-
ului nu îi mai ajunge gu-
vernarea din țară. Acum are
tupeul „externalizării” pro-
cedeelor lui macabre de
conduită „politică” și gu-
vernare în spațiul UE. Și are
tupeul de a da instrucțiuni
Europei despre felul eu-
roparlamentarilor pe care ar
trebui să-i trimită în Parla-
mentul European statele
membre!

După principiul
„Hoțul strigă hoții!”, PSD-ul,
cel ce a sfidat UE în cel mai
grosolan mod cu putință,
PSD-ul prin ai cărui lideri au
fost aduse josnice acuzații
și expediate ironii cu aer de
mahala la adresa mai mar-
ilor UE, PSD-ul care a încer-
cat să transforme România,
ca stat membru UE, în
poarta de acces a intere-
selor comerciale chineze în
Europa, PSD-ul care a dat
jos steagul UE pentru a face
pe plac premierului chinez,
vine acum și, de la înălțimea
unui tupeu al majorității ab-
solute, dă indicații cu nuanțe
de directivă: „E imperativ să
nu fie aleşi eurodeputaţi
care sunt împotriva UE”.

Este ceea ce
clamează, prin vocea
preşedintelui PSD Brux-

elles, Dan Luca, partidul de
guvernământ. Acel PSD
care, tocmai pentru felul în
care a „colaborat” cu Uni-
unea Europeană, pentru
modul în care a periclitat in-
teresele familiei europene,
negociind în stânga și în
dreapta, peste obligațiile și
valorile la care ne-am rapor-
tat prin intrarea în UE, ar
trebui dat la o parte de
români la alegerile europar-

lamentare, are tupeul totuși
de a cere Europei, să nu
mai permită „alegerea unor
eurodeputaţi care sunt îm-
potriva UE”. Este jignirea
supremă adusă libertății de
opinie. Dar nu este
surprinzător pentru un par-
tid care, în țară, își 
menține grosolana anom-
alie electorală prin
încălcarea normelor statului
de drept și prin atingeri
aduse libertății de expri-
mare.

Or, într-o megalo-
manie expansivă, liderii
PSD își închipuie că 
majoritatea parlamentară
europeană ar trebui să
funcționeze prin aceleași
croșee aduse libertăților
cetățenești. Căci, asta
reflectă solicitarea pesedis-
tului (varză) „de Bruxelles”:
instigarea la sancționarea
opiniilor contrare. PSD își
închipuie o Europă politică
reconturată prin mecanis-
mul prin care își asigură, ca
partid de guvernământ, ma-
jortatea absolută în Parla-
mentul României. Mai
exact, prin darea în lături a
acelora care au opinii
potrivnice, inclusiv prin in-
criminarea opiniilor.

Obișnuit dară cu
supramajoritatea din parla-
mentul național, PSD, „ex-
ternalizat”, apreciază drept

catastrofală posibilitatea ca,
după alegerile din mai, „25
la sută din Parlamentul Eu-
ropean să fie dominat de
eurosceptici”. Iar în mod
fățiș, cel mai mare partid al
unui stat democratic, nu mai
vrea eurodeputati care au „o
retorică anti-UE”. Dar nu
pentru că ar fi conștient că
dezastrul economic în care
au fost aduși românii 
va genera poate cel mai
mare procent al euroscepti-
cismului, ci, pur și simplu,
Luca-PSD consideră eu-
roscepticismul ca fiind
apanajul partidelor anti-sis-
tem, nefiind nimic nou în
faptul că în Romania, parte
al mecanismului de intoxi-
care-manipulare, euroscep-
ticismul este prezentat de
principalele partide ca fiind
intolerabil și inacceptabil,
asociat adesea cu „anarhis-
mul”, „fascismul” sau chiar
„filorusismul”!

Deși, în mod evi-
dent, iar aceasta este reali-
tatea în întreaga Europă,
euroscepticismul nu este to-
tuna cu anti-europenismul!
Ci, mai degrabă, trebuie
privit ca un „eurorealism” și,
mai ales, o căutare după o
altă Europă. Mai ales că eu-
roscepticismul s-a insinuat
și în rândul marilor puteri
europene, inclusiv în Ger-
mania, în special din cauza
contribuțiilor financiare gen-
eroase ale acestora la
proiectul european, dar care
nu au dat rezultatele scon-
tate (vezi cazul Greciei).

Dar acestea sunt
nuanțe prea fine pentru un
partid grosolan. De aceea,
preşedintele PSD Bruxelles,
Dan Luca, își permite 
să ceară (!) partidelor
tradiţionale din UE şi lider-
ilor politici să apere proiec-
tul european pentru a nu se
ajunge în situția ca, după
alegerile din mai, un sfert
din Parlamentul European
să fie reprezentat „de
eurodeputaţi care susţin o
retorică anti-UE”.

●

Gânduri la început de An!                                                                                                          Gânduri la început de An!                                                                                                          

Ioan
C. Petrișan

CCredeam că a învins
democraţia! Şi când colo au
învins noii politrucii, aștia ce
sunt de toate: un pic
capitalişti, un pic anarhişti, un
pic sofişti, un pic socialişti, un
pic… umanişti, ceva
anticrişti… numai naţionalişti,
nu-adică cu drag de naţie, de
pământul şi cerul ei. Au venit

cu japca la guvernare - mulţi,
proşti şi flămânzi, să facă tot
ce le pofteşte instinctul.

Au desfiinţat opoziţia -
care a coborât în stradă
(mulţime pe care ei o
consideră frustată  şi
gălăgioasă), și-au instalat ba-
roni, grofi, ciocoi pe la puncte
obligatorii de trecere de
vămuit prin suprastructura
politică. Ssunt în stare să
împartă ţara pe feude
aparţinătoare, creează scan-
daluri – circ de pomină ca să
acopere realitatea. Cele bune
de pe vremuri le-au făcut rele,
cele rele au rămas la fel de
rele; prin preţuri şi taxe au an-
ulat micile creşteri de venituri,
intens şi obraznic prezentate.

Se minte copios şi
grosier, cum n-a mai fost în
ţara asta de pe vremea
bolşevică, tv-urile şi-au
aservit slujbele diverşilor
moguli. 

La fel, presa abia
respiră – sufocată de 
puterea banului  noilor
nomenclaturişti. Ce nu s-a
pomenit prea des în conduc-
erea politică este  faza de
linguşeală şi de lingăi la
mahării economici-asasini şi
politici ai Europei şi a lumii:
Stau cu spatele la popor, dar
cu un spate blindat şi  lat, să
nu audă înjurăturile şi offurile
oamenilor. Se duşmănesc,
chipurile, între ei, dar 
la jecmănirea neamului 
şi trădarea intereselor
naţionale-parlament sunt la
unison (cazul Roşiei Mon-
tane, a gazelor de şist, a priv-

ilegiilor pentru clientela
politică).

Aşa-zisul parlament e
o adunătură de mediocri, iar
cei mai acătării în ale legii îşi
fac noi privilegii şi neruşinări.
Întreţin tot timpul teme false
gen Elodia, luxul lui
Ceauşescu - cine vorbeşte!,
păţaniile becaliste, aventurile
sexologice a fetelor de doi-
treibani, jigniri antibăsiste,
surogate monarhice, timp în
care preţurile cresc razna,

ministeriabilii se preumblă
prin lume, premierul face foto-
tv. Pe lângă mari staţiuni tur-
istice (Costineşti, Felix,
Buziaş, Covasna etc) se
insinuează  sau chiar se
„implementează” demonii
otrăvitori ai gazelor de şist. Iar
ăştia vor distruge pământul,
apa şi aerul, în speţă agricul-
tura şi turismul, căci astea ne-
au mai rămas. Geaba fac cei
de la Moldova greva foamei,
cei din Ardeal proteste, cei din
Capitală mitinguri şi lupte cu
jandarmii. Noi ne luptăm încă
cu fantoma lui Ceauşescu, in-
amicii lui (falşi revoluţionari
sau politicieni) au rămas
acolo în trecut, de unde au
primit funcţii, pogoane, case,
lefuri pe degeaba - mai
nervoşi decât vechii ilegalişti.

Se fac comisii parla-
mentare de pomină... Dar de
ce nu faceţi domnilor
privilegiaţi şi una care să
vadă cum s-au făcut
retrocedările, unde nu au
câştigat băştinaşii, ci romii-
ţigani, ungurii, evreii etc (a se
vedea cazurile din Banat şi
Ardeal). 

E timpul, domnilor
politicien,  să scoateţi
pluguşorul la brazdă nouă! Să
stârpească buruienile, să
învie speranţa neamului. Fie
ca noul an să vă aducă gân-
dul cel bun, recompensa sau
pedeapsa meritată.

Aşa să vă ajute Dum-
nezeu!

●
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Turpitudinea numitului...Turpitudinea numitului...
M a r g a!M a r g a!

Vasile I.
Zărnescu

ÎÎn scandalul legat de
tema unui colind străvechi
difuzat la TVR, s-a implicat
şi Andrei Marga, de pe pos-
tura de etnograf şi teolog
improvizat. 

Andrei Marga a fost
un vajnic teoretician al
marxism-leninismului, ale
cărui cărţi erau recoman-
date în bibliografia
studenţilor. 

După retrovoluţia
din 1989, a năpîrlit în
„ţărănist”, iar după căderea
P.N.Ţ.C.D.-ului în groapa Is-
toriei a renăpîrlit în „liberal“.
Căci şi P.N.L.-ul este pe
marginea gropii şi, fiind în
pierdere de viteză şi de
„’telectuali“, are nevoie să
se făţuiască şi l-a primit cu
braţele deschise – deoarece
numai cu istorico-filosoful
Crin Antonescu nu mai
făcea faţă. Numai că pres-
tigiul lui de „filosof“ nu a
acoperit trecutul lui de ide-
olog marxist reşapat în anti-
marxist şi, aşa cum a
relevat laconic d-l Coja, a
fost uşuit din toate funcţiile
de stat în care l-au proţăpit
liberalii, pentru că s-a com-
promis de fiecare dată.

Din toată aura lui de
„filosof“ nu s-a ales decît cu
faţa lui autentică de cultur-
nic şi a ajuns să fie desem-
nat ca „omul cu caloriferul“.
Toată viaţa lui a fost – în ter-
minologie economică – un
parvenit, iar sub specie
morală un om fără caracter,
cum l-a caracterizat corect
d-l prof. univ. Ion Coja.

Astfel că, de la
filosofia marxistă a trecut la
filosofia iudaică, deoarece,
după cum remarcase tot d-l
Coja în altă parte, e bine să
de dai „evreu“, sau, măcar,
să te jidăneşti – atitudine în
care Andrei Marga
excelează. În comentariul
său postat la articolul d-lui
Coja, „Andrei Marga, filo-
zoful pe care l-a smintit slu-
garnicia“, Mihai Delamare
relevă ceea ce puţină lume
ştie, anume că ministrul
Marga a fost primul care a
dat ordinul să se studieze
obligatoriu holocaustul în
şcoli: este vorba de Ordinul
nr. 3.001/4 ianuarie 1999 cu
privire la acţiuni în
învăţământ privind Holo-
caustul. Şi vă rog să
remarcaţi că respectivul
ordin a fost dat hoţeşte: în 4
ianuarie, cînd nu se
terminaseră sărbătorile de
iarnă, iar lumea nu era
atentă la nefăcutele pe care
le fac guvernanţii „cu iuţeală
de mînă şi nebăgare de
seamă“. El a fost urmat de

Notificarea nr. 9.995/din 22
martie 1999 privind punerea
în aplicare a Ordinului Min-
istrului Educaţiei Naţionale
nr. 3.001/4 ianuarie 1999 cu
privire la…“ etc. Acum chiar
s-a fabricat un manual pen-
tru clasa a XI-a despre
„holocaust“, deşi holocaus-
tul constituie „Minciuna sec-
olului XX“, cum o numeşte
Arthur Butz (vezi Arthur R.
Butz, The Hoax of the
Twentieth Century: The

Case Against the Presumed
Extermination of European
Jewry. 

Dar, pentru că opinia
publică are memoria scurtă,
mai relev că o crimă la fel de
mare ca introducerea printre
materiile de învăţămînt a
apologiei holocaustului de
către Andrei Marga este
subliniată de Adrian Botez:
„…învăţământul românesc
a avut parte doar de demo-
latori – cu excepţia lui An-
drei Marga, care a fost un
asasin get-beget al
spiritualităţii româneşti, 
prin acceptarea (sub co-
manda «factorilor»
deznaţionalizatori ai S.U.A.-
U.E.) a diversiunii man-
ualelor alternative“.

Cartea „Fraţii mai
mari“ – titlul fiind plagierea
sintagmei lansate de papa
Maledictus Întîiul, pardon,
Benedictus al XVI-lea – în-
cepe cu o prezentare su-
pertare (cum se spune la
TV; altfel nu se putea, căci
nu mai obţinea catedra de la
Ierusalim), elogioasă,
dedicată unei „filosoafe“ de
mîna a doua, dar gonflată
de propaganda jidănească,
Hannah Arendt – una dintre
detractoarele cele mai scîr-
boase a României, deşi in-
divida nu a fost în România,
nu a avut contacte cu vreun
român, dar a avut contacte
cu alţii prin care a cunoscut
situaţia reală din România,
anume ca ţară protectoare a
„evreilor“; ca atare, ati-
tudinea ei este „expresia
manifestă a antiromânismu-
lui visceral al autoarei“, cum

se exprimă, indignat, prof.
dr. Gică Manole.

Şi tot aşa. Ăştia sunt
„fraţii noştri mai mari“. 

Desigur, papei
Benedictus al XVI-lea îi
făcea plăcere să-i
numească pe evrei „fraţii
noştri mai mari“, fiindcă, în
calitate de „Cardinalul
Ratzinger“, se trăgea din ji-
dani şi avea tot interesul să-
i laude pe evrei, căci se
conforma propagandei

jidăneşti de a-i substitui pe
jidani evreilor. Dar Andrei
Marga ce gheşeft (mai) are?

Paradoxul istoric şi
imoral în care se bălăceşte
Andrei Marga este dat de
faptul că el i s-a închinat pe
deplin lui Karl Marx, în vre-
mea Socialismului româ-
nesc, în care el a ajuns
„filozof“, iar acum, în vre-
mea capitalismului importat
cu ajutorul unor evrei ca
Adrian Severin, Petre
Roman, Ovidiu Tender,
Sorin Beraru, Marc Rich,
Radu F. Alexandru, Aurel
Vainer, Radu Ioanid,
Vladimir Tismăneanu, Niels
Schnecker ş.a., a făcut volta
cu 180 de grade şi se
închină iudaismului. 

Or, cum recunosc
mulţi evreii, îndeosebi
Michael Shapiro în cartea
sa Cei mai influenţi 100 de
evrei din toate timpurile (Ed.
Paralela 45, 2006), Karl
Marx, care „rămîne cel mai
influent filosof din istoria
evreiască, de fapt din istoria
lumii“, „a devenit un evreu
care a urît evreii“, fiind con-
siderat de aceştia drept cel
mai mare antisemit!

Iată că, în mod simi-
lar, Andrei Marga a ajuns şi
să-i urască pe români: prob-
abil prin contagiune
intelectuală, de pe vremea
cînd îl teoretiza pe Marx şi,
acum, pe Hannah Arendt,
ură accentuată prin apolo-
gia făcută iudaismului, din
care cauză i-a căşunat, în
aceste zile, pe un colind
tradiţional, care e cîntat de
secole. 

Dar puteţi decela şi
urma „copitei despicate“,
care a întărîtat la an-
tiromânism glosîndu-se pe
tema pretinsului anti-
semitism: Niels Schnecker a
fost numit şef de campanie
a „liberal-monarhistului“ Crin
Antonescu, după care Crin
Antonescu s-a îmbăţoşat
brusc şi a propus un proiect
de lege prin care vrea să ac-
centueze filojidănismul şi
antiromânismul criminalei

O.U.G. nr. 31/2002. Cu
acest lider, P.N.L. va ajunge
rapid în cavoul politic alături
de P.N.Ţ.C.D.!

Totodată, e impor-
tant să reţinem că rectorul
Andrei Marga l-a pripăşit la
Universitatea Babeş-Boliay
şi pe nemernicul Michael
Shafir, care, cît a lătrat la
Radio Europa liberă, a den-
igrat copios România (vezi
şi afirmaţiile istoricului Larry
Watts, în deja faimoasa lui
carte Fereşte-mă, Doamne,
de prieteni!), pe urmele
lăsate de Hannah Arendt,
iar de cînd a venit în Româ-
nia a proferat, printre altele,
şi insanităţi la adresa lui
Raoul Şorban, care tocmai
murise şi nu mai avea cum
să se apere! Într-un editorial
antologic, George Bara îi
rezumă viaţa găunoasă şi
plină de păcate, îndeosebi
cît a fost rector al U.B.B.,
văzînd în el „un Andrei
Marga ajuns la vârsta la
care greşelile din trecut nu
se mai pot spăla şi la care
singura preocupare a rămas
colecţionarea de titluri onori-
fice şi de diplome de la
facultăţi anonime“.

Ăştia sunt indivizii
pe care-i protejează,
promovează şi elogiază An-
drei Marga, care îşi
poleieşte, pe banii noştri,
turpitudinea în manta
intelectuală. În schimb,
execrează fraze goale con-
tra unui colind străvechi şi
vrea să schimbe şi liturghia!
Fireşte, după laudele pe cît
de nemăsurate pe atît de
neîntemeiate aduse unor ji-

dani şi iudaismului, şi lui An-
drei Marga îi sunt adresate
ditirambe de către sponsorii
săi. 

Un exemplu
elocvent este Aurel Vainer,
care scrie, în Cuvînt înainte,
astfel: „Un mare erudit, un
gînditor profund şi original,
un om preocupat nu doar de
studiul istoriei ca materie în
sine, ci mai ales ca mijloc in-
dispensabil salvgardării
omenirii, profesorul Andrei

Marga a încredinţat Editurii
Hasefer cea mai recentă lu-
crare a sa, intitulată Fraţii
mai mari…“ etc. O fi fiind
Marga „cult în cap“, dar nu e
gînditor profund, ci e
găunos, mercenar ideologic
al iudaismului şi, mai ales,
lipsit de caracter. Mai tre-
buie adăugat că editura
Hasefer este subvenţionată
de stat – deci, ne înjură pe
banii noştri –, iar Aurel
Vainer a fost, înainte de
retrovoluţia din decembrie
1989, contabil la o între-
prindere de achiziţionat sti-
cle şi borcane, unde se pare
că a şi băgat mîna în bor-
can. 

Ăştia sunt indivizii
care ne dau acum lecţii de
cultură, de moralitate, care
ne hărţuiesc cu procese,
care ne impun ce cuvinte să
eliminăm din limbaj, ce
medalii jubiliare să batem şi
cum să ne organizăm soci-
etatea şi să ne dezvoltăm
spiritualitatea.

Cît trebuie să îi mai
răbdăm?!

●
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Modelul de vitejie MIHAI: Rapcea și TociuModelul de vitejie MIHAI: Rapcea și Tociu

Ion
Coja

AAm aflat aseară
câteva detalii ale acțiunii în-
treprinse de dumnealor
MIHAI RAPCEA și MIHAI
TOCIU. Cei doi au găsit o
soluție tehnică ingenioasă
pentru a inscripționa la loc
numele Bupadesta pe lista
localităților unde românii au
murit vitejește pentru Țară și
Neam în timpul Primului
Război Mondial. Ba, la Bu-
dapesta, pentru a fi ocupată
de români prin alungarea
armatei bolșevice, com-
interniste, se poate spune
că flăcăii noștri au luptat și
mulți au murit pentru Eu-
ropa și pentru lumea
întreagă, salvând-o de la
bolșevizare! Dar mai presus
de priceperea inginerească
cei doi români au dovedit că
au un suflet întreg la simțire,
precum și elanul, mai ales
elanul vitejesc, elanul
făptuitor, care i-o oprit să ac-
cepte nerușinarea „celuilalt”
și să-i lase „în plata Domnu-
lui”! Soluție prea des
activată de români!...

Gestul ministrului
udemerist, care a ticluit
această manevră rușinoasă
pentru toată maghiarimea,

rămâne unul pe cât de peni-
bil, pe atât de caracteristic
pentru năravul unguresc de
a produce falsuri în toate
domeniile, dar cu precădere
în materie de istorie, cu ac-
cent deosebit pe falsificarea
datelor privind contenciosul
vlaho-bozgoresc... 

Nenorocitul de
Kellemen, te pomenești că
vreodată i se va ridica
munumentul recunoștinței
maghiarimii mondiale pen-
tru isprava de a fi ajustat
Arcul de Triumf din
București, corectându-l:
doar deh, intervenția
românilor la Budapesta s-a
produs după închiderea
oficială a lui WW1...

Sunt vreo trei ani,
dacă nu mă înșel, de când
s-a produs gestul nerușinat
de a acoperi sub mizeria
unui strat de tencuială nu-
mele Budapesta, timp în
care câțiva români s-au
adresat autorităților –
primărie și ministere, al cul-
turii și al apărării, fără nicio
reacție din partea acestora.

Dar s-au găsit doi
flăcăi – cam tomnatici, e
adevărat!, de care sunt
mândru că îi cunosc de pe
vremea când erau ceva
mai... verzi, Mihai RAPCEA
și Mihai TOCIU, care au luat

taurul de coarne și, sfidând
legile care la noi au devenit
paravan al nelegiuirilor gu-
vernamentale, au pus la loc
numele Budapestei, pe
panoul de onoare! Bu-
dapesta, numele unui oraș
european pe care amprenta
românească este la tot
pasul prezentă, chiar dacă
edilii maghiari se străduie să
o ascundă...

Pe partea interioară
a Arcului de Triumf, unde
sunt săpate în piatră nu-
mele localităților devenite
repere ale vitejiei românești,
a reapărut deci numele Bu-
dapesta, scris cu vopsea,
peste tencuiala cu care
UDMR a încercat să elimine
din istorie datoria de
recunoștință pe care
maghiarimea de pretutin-
deni ar trebui s-o arate Ar-
matei Române.

Cei doi viteji merită
recunoștința noastră a tu-
turor, români de pretutin-
deni! Pre numele lor
avocatul MIHAI RAPCEA și
inginerul MIHAI TOCIU.
Mergeți în pelerinaj la Arcul
de Triumf să vă bucurați și
să vă mâniați totodată! Ges-
tul lor are valoare de model,
de simbol: nu putem aștepta
la nesfârșit să se producă
reacția legitimă și legală a

autorităților. 
Aceste autorități,

este limpede, s-au vândut
dușmanilor noștri! Trebuie
acționat fără să mai
așteptăm nimic bun de la
nemernicita noastră clasă
politică!

Trebuie urmat și
aplicat modelul MIHAI de
vitejie românească: mâna
pe par sau pe cutia de
vopsea, după cum situația o
cere! „Aux armes, citoyens!”

E timpul să consti-
tuim batalioanele rezistenței
naționale la agresiunea
totală care se face de la zi la
zi tot mai vizibilă, mai
periculoasă și mai
dureroasă! „Batalioane
române”! Treceți la acțiune!
Constituți-vă ca nuclee de
rezistență lucidă și tenace în
toate domeniile! Iar în cadrul
larg și camaraderesc al
acestor „batalioane”, să-și
afle rostul specialiști din
toate domeniile și de toate
vârstele, de pretutindeni,
căci suntem agresați în
toate felurile imaginabile, și
mai ales cu armele lașității
și ale sperjurului!... Lovitura
pe la spate fiind speciali-
tatea adversarilor noștri!

...Auzi la ei ce să le
treacă prin cap! Să șteargă
de pe hartă numele

localității pentru a cărei
cucerire eliberatoare
românii au vărsat atâta
sânge!...

O asemenea in-
famie nu se poate șterge
decât prin ridicarea la Bu-
dapesta a unui monument
al recunoștinței ungaro-
maghiare față de budoș
olahii care le-au dat de
mâncare și le-au redat dem-
nitatea de popor liber în
vara lui 1919... Nu mai
fuseseră ungurii un popor
liber din 1527... Le-am redat
noi, românii, acest statut! Pe
opincarii din Oltenia și
Moldova eliberarea Bu-
dapestei și a Ungariei i-a
costat viața a 69 de ofițeri și
a 3601 de soldați. În total,
morți și răniți, pe pâmîntul
Ungariei 188 ofițeri și
11.478 de soldați români.
Sunt prea puțini pentru ca
amintirea lor să rămână în
memoria noastră?!... În
memoria bozgorilor pe care
acei morți i-au salvat?! În
sinea lor, maghiarii din
România chiar aprobă,
acceptă și își însușesc toate
potlogăriile și ticăloșiile ude-
meriste?! Până când?!!
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Dan
Tănasă

DDupă românul din
lotul național de hochei
Under 16 al României bătut
de colegii săi maghiari chiar
de Ziua Națională în 2011, un
român din Covasna a fost
amendat pentru că de Ziua
Națională a României a scan-
dat în centrul municipiului
Sfântu Gheorghe ”La mulți
ani, România!” și a cântat
”Treceți batalioane române
Carpații”.

În data de 1 decem-
brie 2013, de Ziua Națională
a României, cetățeanul I.V.
din comuna Dobârlău, jud.
Covasna, se afla împreună
cu familia în centrul municipi-
ului Sfântu Gheorghe. În jurul
orei 19:00, acesta s-a urcat
singur pe scena amplasată în
centrul municipiului Sfântu
Gheorghe, cu drapelul
României în mână, și s-a
adresat mulțimii din fața
scenei de la microfonul am-
plasat pe scenă. I.V. a scan-
dat ”La mulți ani, România!”
și a început să cânte ”Treceți
batalioane române Carpații”,
moment în care a fost imediat
bruscat de către angajați ai
Poliției Locale din Sfântu
Gheorghe. 

Ulterior, cetățeanul
I.V. a fost legitimat de către
angajații Jandarmeriei

Române prezenți și ei la fața
locului. Pe moment, I.V. nu a
fost înștiințat de comiterea
vreunei fapte anti-sociale.

Scena era amplasată
acolo de către Primăria
Sfântu Gheorghe, condusă
de primarul Antal Arpad An-
dras (UDMR), nu pentru a
sărbători Ziua Națională.
Primăria Sfântu Gheorghe nu
amplasează niciodată o
scenă în centrul municipiului
Sfântu Gheorghe de Ziua
Națională. Asta pentru că
românii nu merită să-și ser-
beze Ziua Națională pe o
scenă în centrul orașului.
Scena era amplasată acolo
pentru o manifestare
religioasă catolică, dedicată
Adventului. În fața scenei nu
se aflau români care serbau
Ziua Națională ci etnici
maghiari care nu au
sărbătorit Ziua Națională dar
care au venit să serbeze Ad-
ventul. De menționat este și
faptul că Primăria Sfântu
Gheorghe, la comanda pri-
marului, a dat jos drapelurile
României de pe stâlpii din
jurul scenei amplasată în
Piața Libertății tocmai pentru
ca să nu se creeze impresia
că maghiarii adunați acolo ar
sărbători în vreun fel Ziua
Națională a României.

I.V. nu știa pentru ce
anume este amplasată acea
scenă și, de Ziua Națională a
României, în plin centrul mu-

nicipiului Sfântu Gheorghe, a
îndrăznit să se urce pe scenă
și să strige ”La mulți ani,
România!”. Gestul său este
considerat jignitor la adresa
maghiarilor prezenți. Motiv
pentru care Poliția Locală,
controlată chiar de către pri-
marul Antal Arpad Andras
(UDMR), binecunoscut
opiniei publice pentru
declarațiile sale fascistoide la
adresa românilor din zonă, a
decis amendarea sa sub pre-
textul că ar fi afirmat că acolo,
în Covasna, este pământ
românesc. I.V. nu a făcut
această afirmție ci doar a
scandat, de bucurie de Ziua
Națională, ”La mulți ani,
România!” și a început să
cânte ”Treceți batalioane
române Carpații”.

Marea surpriză a
venit însă luni, 30 decembrie,
când la poarta casei sale a
fost lipit un proces verbal, în-
tocmit de Veres Gyorgy, șef
birou în cadrul Poliției Locale
din Sfântu Gheorghe, prin
care I.V. a fost amendat în
data de 11 decembrie 2013
pentru tulburarea liniștii pub-
lice. Procesul verbal a 
fost întocmit în lipsa contra-
venientului, martor fiind…
Tamas-Barta Monika. Motivul
pentru care I.V. a fost amen-
dat reprezintă în opinia mea
culmea șovinismului maghiar
promovat de peste 24 de ani
de Uniunea Democrată

Maghiară din România
(UDMR): un român amendat
în Covasna pentru a scandat
în piața publică ”La mulți ani,
România!” chiar de Ziua
Națională a României în fața
maghiarilor adunați la o man-
ifestare religioasă. Conform
procesului verbal primit de
către I.V., ”În ziua de
1.12.2013, ora 18:54, locul
Centrul civic, Piața Libertății,
a săvârșit următoarele fapte:
sus-numitul la data și ora mai
sus menționate a urcat fără
drept pe scena amplasată în
Piața Liberății pentru
desfășurare manifestării cul-
tural religioase organizate cu
ocazia Adventului unde, flu-
turând în mână un steag al
României, s-a adresat
participanților prin intermediul
microfonului cu afirmația că
”aici este pământ românesc”,
faptă ce a provocat in-
dignarea cetățenilor, tul-
burând astfel ordinea și
liniștea publică”.

Gestul extremiștilor
maghiari din Asociația
Mișcarea Tinerilor din cele 64
de comitate – HVIM, o
organizație care militează
pentru refacerea Ungariei
Mari și moartea României,
care au scandat ”ținutul se-
cuiesc nu este România!”
chiar în timpul marșului de
Ziua Națională din centrul
municipiului Sfântu Gheorghe
nu a fost sancționat în niciun

fel de autorități. Conducerea
Inspectoratului Județen de
Jandarmi Covasna (IJJ),
maiorul Adrian Nichifor, a afir-
mat într-un document pe care
mi l-a expediat faptul că
extremiștii maghiari au utilizat
dreptul lor constituțional la
liberă exprimare, motiv pen-
tru care nu au fost sancționați
pentru contramanifestație.

Așadar, la Sfântu
Gheorghe doar maghiarii au
voie să scandeze ce vor,
unde vor și când vor, fără să
respecte nicio lege. De altfel,
cum să respecte maghiarii de
rând vreo lege de vreme ce
liderii lor politici din UDMR,
PCM și PPMT nu respectă
nicio autoritate a statului
român în zonă și promovează
în permanență șovinismul
maghiar și disprețul la adresa
a tot ceea ce este românesc
în Covasna și Harghita.

Documentul redactat
de Poliția Locală din Sfântu
Gheorghe reprezintă dovada
clară a prigoanei etnice la
care sunt supuși românii din
Covasna și Harghita cu largul
concurs al autorităților pub-
lice centrale care ar trebui 
să asigure respectarea
Constituției României și pe
teritoriul județelor Covasna,
Harghita și Mureș dar care
sunt supuse umil în fața
politicii revizioniste maghiare.

●
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Cezar 
A. Mihalache

NNu i-a fost de folos
aghiazma mare din ziua
bobotezei. Şi, de fapt, nu i-
ar fi fost de folos nici dacă
umplea cu apă sfinţită toate
imitaţiile de vase „ming” de
prin casa Zambaccian,
muzeu de chinezerii ieftine.
Pentru că, la păcatele pe
care le are, nici măcar albia
de apă dulce exportată pe
nimic în Ungaria, pe vremea
când era premier, nu l-ar
mai putea spăla. Chiar dacă
ar fi fost metamorfozată într-
o mare de aghiazmă. Acum
însă, va trebui să se
mulţumescă doar cu apa
chioară „de Rahova”. Şi,
eventual, cu săpunul. Sau
poate mai ales cu acesta…

Dar îşi merită cu vârf
şi îndesat tot ceea ce
primeşte. Ba, e încă prea
puţin. Pentru că urmările
actelor de supunere, cedare
şi trădare din vremea man-
datului său sunt resimţite de
toţi românii, fiecare batjo-
corire a pământului sfânt al
ţării cu resturile hidoase ale
iredentismului avându-şi

sorgintea în actele semnate
de actualul puşcăriaş, ex-
premierul Adrian Năstase.
Iar oricare nouă plesnitură
de bici pesedist al guvernu-
lui actual îşi are sămânţa de
ură şi vrajbă, dacă nu
semănată direct, cel puţin
îngrijită de Adrian Năstase,
Victor Ponta exersând doar
extensi ale poziţiei de capră
pe care le-a avut Năstase
ca premier.

Pentru că, dacă fos-
tul premier a semnat marile
vânzări de ţară, ţâncul-pla-
giator doar încearcă să se
ridice la nivelul trădărilor is-
torice ale mentorilor săi în
arta furtului (de la furtul int-
electual dovedit, la marile
lotrii de guvernanat). Iar
pentru asta se face preş în
faţa marşului în cadenţă al
iredentistilor şi capră în faţa
yankeilor cu flatulenţă de
şist .

De aceea, nici o
pedeapsă nu este prea
mare pentru fostul premier
(mai ales că până la max-
imul de 12 ani, pentru
faptele incriminate, mai era
încă loc!). Totuşi, ceea ce
păţeşte acum Adrian
Năstase ar trebui să-l

scoată din starea de sfidare
pe Victor Ponta. Pentru că,
la vremea scadenţei faptelor
sale, dosarele lui vor fi mult
mai stufoase. Şi vor avea
suficiente pagini dictate in-
clusiv de baronii moşteniţi
de la Năstase şi care, dacă
nu au avut nici o remuşcare
în a-l împinge în faţa justiţiei
pe vânătorul ajuns vânat (şi
nu doar de… vânt), nu vor
avea nici o reţinere în a-l
„preda” şi pe Viorel, doar să
nu răspundă ei pentru jafu-
rile şi trădările de acum.

În plus, în puşcăria-
domiciliu, Adrian Năstase
nu va avea nici o problemă
în a mai aşterne câteva to-
muri de bună purtare pentru
a-şi reduce pedeapsa. Căci
poate scrie oricât, nu încape
vorbă! Dar cine va crede în
lucrările pe care le va scrie
Victor Ponta ca dovezi de
clemenţă când îi va fi venit
rândul să dea cu subsem-
natul în autobiografia din
spatele gratiilor?!

Evident, Ponta simte
ceva… Şi nu este doar su-
flul plagiatului în ceafă.
Simte, se nevrozează şi
iese repetat în decorul stat-
ului de drept prin

antepronunţări, acuze,
instigări şi venin de lotru la
adresa unei Justiţii aflate în
curs de recuperare a imag-
inii. Căci, da!, prin con-
damnarea lui Năstase
Adrian avem şansa de a
mai îndrepta câte ceva în
raportul pe justiţie. Dovadă
că fostul premier poate fi de
folos ţării (şi) din spatele
gratiilor. Sau, poate, mult
mai de folos de acolo decât
a fost din poziţia de prim-ne-
gustor de kitsch-uri. Iar pen-
tru acest „sacrificiu” chiar
merită „Trofeul calităţii”; aşa,
ca pentru un final de dinas-
tie!

Pe de altă parte,
după reacţiile „greilor” PSD
la decizia de condamnare a
fostului cârmaci, putem intui
o ordine de intrare la Jilava.
De la primarul Vanghelie
care clama că indiferent de
fapte (!) pedeapsa dată lui
Năstase a fost prea mare, la
argumentele unui premier
care a călcat în văzul Eu-
ropei separaţia puterilor în
stat şi deciziile Justiţiei dar
şi lamentările altor siniştri-
jude ai pecinginei roşii.

Iar dacă vorbele lui
„copy-paste” pot fi trecute

cu vederea, mai ales dacă a
vorbit „personalitatea” lui de
lider PSD, şi nu cea de pre-
mier, un judecător CCR
dând cu grebla de Toni-
gogomanul prin decizia Înal-
tei Curţi (după ce la
condamnarea anterioară,
când era doar gogoman, nu
şi judecător CCR, avea să
se pronunţe filosofic: „Şi
soarele de pe cer are pete!”)
reprezintă o deconspirare a
credibilităţii pe care o poate
avea un judecător făţiş par-
tinic unui puşcăriaş.

P.S.:

Total neinspirat
„AMR”-ul cu zilele pe care le
mai Traian Băsescu în rolul
de preşedinte, afişat pe
ecrane la prima întâlnire a
socialiştilor şi chiar în ziua în
care urma să se pronunte
sentinţa pentru clanul
Năstase! Căci, după zilele
scocotite, calendarul cu
pricina pare a se potrivi
„cartuş” lui Năstase. Care
nu mai trebuie să „taie”
betişoare pe bloguri…
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Romeo
Tarhon

LLa puține ore după
ce fostul premier penal
Adrian Năstase a  fost primit
în rândurile lor cui onor, cu
urale și trâmbițe sincere de
către pușcăriași, deveniți
deodată mai importanți, mai
puternici, mai optimiști, mai
pasibili de eliberare, odată
cu reîncarcerarea celui mai
mare hoț la drumul cel mai
mare. Cum se știe și
sfidează opinia publică din
țară și din întreaga lume,
prin inginerii legislative mes-
chine, execrabilul guvern
Ponta, în cârdășie 
cu mizerabilul Parlament,
conlucrează pentru legifer-
area amnisitiei și modifi-
carea Codului penal 
în favoarea politicienilor
corupți. În această
conjunctură, arogantul fiu
mai mare, Andrei Năstase,
al marelui arogant Adrian
Năstase, acum sub gratii, și-
a permis să posteze pe
rețeaua Facebook, un
mesaj sfidător, pe care
presa abjectă, obedientă
sau tâmpă, îl califică drept
”emoționant”, mesaj care a
cules în scurtă vreme mii de
”like-uri” și băgări în seamă
de încurajare și susținere
din partea unei turme de
useri isterizați, care, orbi,
surzi și cu neuronii sedați,
au făcut posibilă, alături de
alte milioane de orbi, la

alegerile din timp în timp,
ascensiunea și menținerea
la putere a regimului malefic
Iliescu-Roman-Stolojan-
Văcăroiu și, mai apoi, ca și
acum, a regimului cel mai
diavolesc, Iliescu-Băsescu-
Năsatse-Ponta, după un
sfert de veac de odiozități
ale întregii tagme politice
mafiotizate la umbra Iliescu-
lui cel de neclintit și de
necondamnat, pe cât de
condamnabil este pentru
nenorocirile din țara asta
parcă blestemată să aibă
numai dregători trădători și
hrăpăreți.

Iată ce mesaj
sfidător, cinic, zeflemitor și-
a permis să transmită,
turmei rătăcite, odrasla mai
mare a penalilor soți
Năstase: „Tata mi-a spus că
de aici încolo va rămâne pe
umerii mei sarcina să fur de
la stat pentru întreaga fami-
lie… Că trebuie să mă des-
curc singur…” Repet, este
incredibil de… incredibilă
calificarea, de către presa
de gunoi, drept ”înduioșător”
a acestui mesaj prin care,
un fecior de impostor ajuns
demnitar, înfige pumnalul
trădării și al sfidării în inima
unui popor aflat în infarct,
trăgând să moară. Și, ca să
răsucească în rană
blestematul cuțit al infamiei,
fobraznicul fecior trece
nonșalant în revistă  inven-
tarul principalelor averi de
care va urmă să se
îngrijească personal, ca

succesor: un restaurant de
lux în Herăstrău, conturi cu
sute și milioane de euro,
acțiuni, valori de trezorerie,
case și terenuri câte or
figura în proprietatea clanu-
lui și pe numele nu se știe
câtor Tamare, paradisul
rural de la Cornu, mașinile
de lux, tablouri, bijuterii, mo-
bile de lux și epocă și întreg
patrimoniul Năstase acumu-
lat cu sudoare din salariul
amărât de funcționar public,
diplomat și ministru. O parte
din aceste averi, precizând
infamul fiu, figurând deja pe
numele lui, ca dar din partea
mărinimosului tată.

Declarația odraslei
lui Năstase este un gest in-
credibil de sfidare publică
din partea unui ”prințișor”
privilegiat, îmbogățit prin de-
lapidare și corupție de către
părinți, autori dovediți și re-
cent condamnați. Acest An-
drei Năstase este cu mult
mai arogant și lipsit de orice
moralitate decât răposatul
Nicușor Ceaușescu și alte
progenituri ale nomencla-
turii comuniste! Spiritul
parșiv și tupeul de clan îl fac
nici măcar să tacă, să fie
mai reținut, mai modest, mai
decent, mai jenat, mai cu
capul plecat… Deși nimic
nu este mai rușinos pentru
o familie suspusă, aflată la
cârma unei țări nu demult,
ca, din vârful unei piramide
sociale și statale strâmb
construită, după interese, să
cadă și să decadă sub

nivelul bazei, într-o groapa
mocirloasă a imoralității și
penalității.

În alte vremuri, un
mare dregător hoț și corupt,
de soiul lui Năstase, ar fi
fost spânzurat sau împușcat
în piața publică și i s-ar fi
confiscat întreaga avere, iar
urmașii, stigmatizați și
săraci, ar fi fost nevoiți să
fugă, să se autoexileze, să
se ascundă vreme de mai
multe generații. În schimb, a
fost posibil ca un erou
adevărat al neamului, An-
tonescu (nu măscîriciul de
azi care caricaturizează
acest acest nume sfânt), să
fie executat pentru că nu a
vrut să închine țara
bolșevicilor, așa cum ca-
marila politică și regal s-au
grăbit să-și trădeze poporul,
jertifjndu-l, pemițând stal-
inizarea țării și instaurarea
ciumei roșii.

Ar trebui ca, zeci și
sute de ani, nici un Năstase
să nu mai iasă la lumină și
să stea în galerii, nu de artă,
ci de pământ, de șobolani,
departe de națiunea pe care
o sfidează chiar și acum, cu
imens tupeu, sub aplauzele
unor exaltați cu minți golite
și spălate, după ce
pușcăriașul de azi a strors
țara, a terfelit-o ca imagine
în lume și a umilit-o din fo-
toliul cel mai înalt al unui Ex-
ecutiv odios, corupt, pus
doar pe căpătuială. Ar trebui
să nu îi mai fie permis în
veci vreunui moștenitor al

unui astfel de nemernic să
debiteze declarații ofen-
satoare, în loc să se
căiască, să se spășească,
să se teamă de oprobiul
public, să se ascundă în
gaură de șarpe.

Rușine întregii clase
mafiote de privilegiați care
au supt măduva țării și se
tem de câțiva ani de
pușcărie modernă,
preferențială, în loc să
teamă de ștreang și de
glonț! Rușine ție, fiu arogant
al arogantului prim-hoț 
al țării din epoca
postceaușistă Iliescu-Con-
s t a n t i n e s c u - N ă s t a s e -
Băsescu-Ponta și alții, toți o
apă și un pământ (murdar,
mocirlos)! Nu fără temei,
marii hoți și trădători ai tag-
mei politice și oligarhice,
speră că în curând vor fi
amnistiați: Ponta și ticăloșii
din tagma care conduce
destinele înfrânte ale țării nu
se lasă până nu votează
eliberărea din pușcării a
scursorilor precum și înc-
etarea urmării penale și in-
criminarea în dosarele
aflate pe rol în instanțe. Vor
scăpa toți hoții…

●


