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„Sufletu-mi te slăveşte încă,

înzeită libertate şi cred că va

veni ziua fericită, ziua

izbândirii.”

- Nicolae Bălcescu
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Masa jalnică Masa jalnică 
a ignoranțeia ignoranței

Cezar Adonis

Mihalache

OO „masă jalnică”
este ea… Sigur, ar încăpea
acolo și o „mahala”… Ba, ar
mai rămâne și ceva loc! Dar
tot cu răutate l-ar umple! Că
așa îi este firea… Să spurce
cu lături pe toți cei ce, mai
nou, o înghesuie în cursele
ei de țață ‘telectuală taman
în Diaspora. Adică în „ma-
halaua” a cărei parte este!

De fapt, de aici și
frustrarea duduii! Că, în
ciuda volumului (în masă
politică, desigur, nu în alte
uneltiri metrice), nimeni nu o
vede! Și oricât s-ar strădui
să-și pună, fie și la
comandă, fustele în cap,
‘geaba pozează a voce a
Diasporei. Că nu o aude ni-
meni! Și, indiferent de
comenzile pe care i le
tocmește din țară PSD -ul,
în noul trusou de analiză de
care se folosește în
(ne)corectitudinea ei
politică, dar bine „argintată”,
nu reușește nici măcar să
genereze de un „fake
news”. Basca încercarea de
a-i demotiva, acum și cu ar-
gumente… triviale, pe cei
vizați de sistem. De a-i în-
toarce din drumul lor de
demonstrați de Diaspora.

Și este șocant cum
șopârla analistă a schimbat
„tabăra”… Cum a întors pe
cealaltă parte șoriciul, e
drept rămăsese cam
neplătită, și a început a
izvorî „judecăți de valoare”
pentru „ceilalți”. Sigur, nici la
ăștia „pro bono”…

Or, cât de mult să te
afunzi în propria-ți osânză
de osmoză cerebeloasă
pentru a te lansa într-un
asemenea „p.s.(d.)” de
pupincurism? Sau fie,
șterge cu dosul palmei ra-
hatul împrăștiat de ventila-
toarele sistemului în plăcuța
„de Suedia”, dar să te apuci
să faci propagandă pentru
uneltirile unui infractor? Și
hai, fie, fă și asta, în fond
fiecare își alege singur
troaca-sinecură la care se
adapă, dar cum să-ți permiți
să jignești o lume de trăiri și
drame, o civilizație a neferi-
cirilor și a căutărilor de sine,
a înjghebării de rosturi, a
scrijelirii de istorii person-
ale? În fond, cine ești tu,
șorici soroșit năpârlit în roșu
pesedist, să judeci o lume?

Cum îți permiți să numești o
existență drept „mahala”?…

Știm cu toții războiul
româno-român pe care l-a
pornit PSD-ul în încercarea
de a-și asigura continui-
tatea. Intuim pumnul în gură
pe care îl va pregăti în ziua
alegerilor nelibere pentru
Diasporă. Dar să te așezi și
tu, nu colac peste pupăză,
că măcar puneam un prapor
în geamurile de pe Kiseleff,
ci osânză pe burta roșie a
politicului, și să vii să azvârli
asemenea „judecăți de val-

oare”?
Sigur, cât ar fi de

arogant, PSD-ul nu ar fi
îndrăznit în vecii vecilor să
numească Diaspora „o
masă jalnică”. I-ar fi luat
buletinele de vot, ar fi fugit
cu urnele și stampilele din
secții, ar fi furat secțiile cu
totul, ar fi anulat pașapoarte
ori ar fi inventat cine știe ce
documente pentru a nu se
putea vota la timp, dar, chiar
dacă în ședințele interne
numește Diaspora mai rău
decât a făcut-o numita Pip-
pidi, public nu ar fi îndrăznit
să-i spună așa. Sigur, e
vorba de aceeași mahala a
„curvelor și golanilor de bani
gata” ai lui Rus. Dar ăla
măcar a plătit cumva politic.
Dar asta? Cum o să
plătească? Pe măsura
„calificării”? Adică… analis-
tic? Poate că e obișnuită,
cine poate pupa mâna în
care a scuipat ani întregi, e
în stare să înghită poci-
noage și mai scârbavnice…

Evident, duduia prea
duduită de bine pe prostiile
debitate „political correct” nu
a apărut ca o muscă în res-
turile lăsate în drumul nostru
de partidul de guvernare. A
fost infiltrată pentru momen-
tul potrivit. Întâi, un „jolly”
politic cu nume de ciocănar
care a fost tocmit pe post de
organizator de mitingeală, și
care s-a desprins de pro-

pria-i poveste exact ca o…
cioacă (pe numele
nepolitic!), apoi au apărut
plăcuțele cu altfel de
„cioace” (purtate pe străzi,
doar-doar se mișcă poporul
iritat), iar acum o tanti, parcă
tot cu nume predestinat
spre ciocoism (cioacă de
mahala, nu de viță nobilă!),
zisa Muuungiu Pippidi care
dă și ea cu fărașul în jurul
mormanului lăsat de statul
paralel, ne dă indicațiile fi-
nale. Ce mai urmează?
Dovada fatală a „mahalagis-

mului” Diasporei și a
nedemnității de o mai lăsa
să voteze pe de-a întregul
ei?

Dar ce (ne) facem
cu cealaltă „mahala”?
Plecând de la premisa că o
adunare, în cazul roșu,
„adunătură”, la mitingeală
reprezintă o mahala, o
masă jalnică, cu bip-uri, și
pinguini retardați, pe aia o
mai lăsăm să voteze? Sau
pentru că e roșie, ei nu-i
numărăm „clasele”. Că de-
spre asta vorbește duduia
Pippidică. Despre retardul
pe care îl are „masa jalnică
a diasporei”. Din care face și
ea parte, chiar dacă, prin
aerogări, se dă mai încolo
(sau „încoaie”? – DEX PSD)
să nu-i miroasă a subraț de
căpșunari și zilieri…

Jenant, duduie Pip-
pidi! Chiar că te meriți așa
cum ești! Și totuși, nu uita că
multe izvoare au țâșnit chiar
de prin mahalale…

●
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George

Petrovai

NNici măcar într-o
democrație consolidată nu-i la
îndemâna oricui să facă o
politică bună, necum într-o
democrație originală ca cea a
României postdecembriste. Dar
ce trebuie să înțelegem prin
„politică bună” și „democrație
originală”? Fiind eminamente
umană, activitatea politică i-a
conferit omului statutul de homo
politikon, o definiție în plus a
acestuia pe lângă homo sapi-
ens, homo religiosus, homo
faber, homo erectus sau homo
sovieticus, toate astea (și multe
altele) punând în evidență ba
însușirile esențiale cu care l-a
înzestrat Creatorul la facere, ba
pe cele dobândite în con-
fruntarea cu mediul natural și
întru adaptarea sa la viața
comunitară.

Întrucât istoria lui homo
politikon dovedește fără putință
de tăgadă că el s-a pus cam tot-
deauna în slujba egoismului in-
dividual sau de grup/partid și
întrucât – așa cum just afirmă
gânditorul francez Henri Berg-
son – nici în cele mai avansate
democrații nu există criterii
valide de selecție a valorilor au-
tentice, iată motivul pentru care
eu înțeleg prin „politică bună”
aproximativ ceea ce înțelege
Bertrand Russell prin „viața
ideală” (viața „inspirată de iubire
și călăuzită de cunoaștere”): o
activitate generată de
dragostea sinceră față de nație
și călăuzită de atotomenesc!

Cât privește sintag-
ma „democrație originală”,
găunoșenia acestei făcă-
turi politico-ideologice este
garantată de necontenita
acțiune și interacțiune a trei fac-
tori: a)În mult mai mare măsură
ca la alții, la noi este
atotputernică nu numai
neputința socială de-a selecta
valorile, ci și vrerea politică de-
a promova nonvalorile slugar-
nice; b)După aproape trei
decenii de postdecembrism,
iată că în continuare ne
confruntăm cu inexistența unei
reale clase politice și a
adevăraților bărbați de stat (gen
Ionel I.C. Brătianu, Iuliu Maniu
și mareșelul Ion Antonescu), ba
mai mult, acesta fiind de alt-
minteri rezultatul logic al
încurajării ticăloșiei și inculturii,
cu absența unor vrednice mod-
ele în politică și în celelalte
compartimente socio-culturale
intens politizate; c)Existența
unei indestructibile rețele de
nelegiuți cu ștaif, supranumită
„statul paralel” taman de către
aceia (Dragnea, Tăriceanu,
Dan Voiculescu etc.) care, prin
autoritatea  încredințată de
alegători și întrebuințată de

lichele doar în scop personal
sau gășcar, au contribuit din
plin la răsturnarea României cu
gaibaracele în sus, astfel că re-
spectiva suprastructură fie că
acuma le întoarce spatele
unora dintre lachei, fie că le dă
cu tifla celor care cred că la noi
nimeni nu-i mai presus de lege,
deci acționează în consecință.

Aceasta fiind starea de
lucruri din originala noastră
democrație, nu cred că ar trebui
să ne mai mire nici că într-un an
și jumătate de cârmuire
pesedisto-aldistă s-au perindat
trei guverne supraponderale (în
medie cam 25 de miniștri, circa
140 de secretari de stat și naiba
știe câți consilieri pe cap de
aflător în treabă), că nu s-a con-
struit niciun centimetru de
autostradă și că economia fără
investiții consistente (investițiile
din perioada dragniano-
tăricenistă sunt cele mai mici
din ultimii 15 ani!) nu poate să
fie prosperă decât în statisticile
oficiale contrafăcute, însă
vraiște în realitate, că aproape
toți membrii Cabinetului Dăncilă
sunt certați la cuțite cu
competența, simțirea și gramat-
ica limbii române, dar că, așa
cum îi stă bine unui premier lip-
sit de har, Viorica noastră este
campioană la gafe de uz intern
(președenție, imunoglobină
etc.) și extern (memorabila în-
tâlnire cu Suveranul Pontif,
macedoni, Priștina în loc de
Pogorica).

Mă rog, un generos
subiect de glume și amuzament
pentru românii predispuși să
facă haz de necaz (recent, un
secretaur de stat de la Minis-
terul Tineretului și Sportului
asocia Centenarul cu tricoaiele)
chiar și după 1 ianuarie 2019,
dată la care țara noastră preia
președinția Consiliului Uniunii
Europene. Nu și pentru oficialii
europeni, care de la data
respectivă nu se vor mai arăta
dispuși să trateze cu
disprețuitoare îngăduință gafele
dăncilești, ceea ce va face ca
acestea să se întoarcă îm-
potriva României ca un
bumerang al nevredniciei în-
floritoare..

●
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„Războiul româno-român” „Războiul româno-român” 
cu amestec străincu amestec străin

Aurel V. 

David

ÎÎncepând cu eveni-
mentele din decembrie
1989, România a evoluat de
la dictatură spre democrație
și statul de drept, pe o cale
extrem de sinuoasă, cu
urcușuri anevoioase și
coborâșuri abrupte. În acest
context, în interiorul statului
român s-a desfășurat o
formă de război civil,
nonmilitară și nearmată,
între grupări socio-politice
de orientări politice diferite.
„Actorii” care au coordonat
și controlat atunci din umbră
această formă de război au
inventat și pus la lucru încă
un tip uman, care a primit
denumirea generică de
„omul străzii”. 

Acesta, de regulă
lipsit de resurse și depend-
ent de un stăpân, a fost ținut
în așteptare și mobilizat „la
trompetă” pentru a fi folosit
pe post de „carne de tun” în
duelul simbolic și fizic cu
alte grupuri rivale sau în
confruntările cu instituțiile
de forță ale statului român.

În urmă cu aproape
trei decenii, în România s-a
produs o mare încăierare
între români, cu pierderi fără
rost de vieți omenești și
multe pagube materiale,
numită de către unii și astăzi
„revoluție”. Au urmat apoi
mineriadele, fapte violente
și sângeroase de tristă am-
intire, când cine avea „față
de intelectual” lua bătaie de
la „cetățeni”, numiți „oameni
de bine”, în plină stradă, de
la mărginașii de pe cal-
darâm sau de pe trotuare,
fără explicații, dar cu multă
ură proletară. 

În scurt timp,
românii au fost informați de
filosofi și ideologi
redeșteptați și reactivați
peste noapte, că au intrat
într-o perioadă de tranziție
spre democrație și statul de
drept, iar la capătul 
acestei perioade vor vedea
„luminița de la capătul
tunelului”, adică va fi bine
pentru toți. 

Dar, înainte de a le fi
bine, românilor trebuia să le
fie rău. De atunci, românii
tot speră că se apropie de
capătul tunelului, dar sunt
tot într-o tranziție prelungită,
pe care nu știu cum să o
depășească, întrucât s-au
trezit din reverie în noianul
unei aprige lupte pentru
supraviețuire, apoi pentru
întâietate, în care au ajuns
să se încaiere din „te miri
ce”, chiar membrii aceleiași
familii.

„Capete luminate”,
care, de regulă au stat de-

oparte, au observat că în
mințile multor români s-au
produs niște mutații pe care
n-au putut să le explice, iar
astăzi nu pot să le înțeleagă
îndeajuns. Sub influența
ideilor de schimbare a țării
cu orice preț, chiar prin jertfa
celor arătați cu degetul au
apărut, ca ciupercile după
ploaie, „români de bine” -
autodefiniți „revoluționari” -
și „dușmani ai poporului” -
numiți generic „securiști”-
„teroriști”. Între aceștia s-a
întrerupt orice comunicare,
a apărut o dușmănie
nebănuită în urmă cu puțin
timp, apoi s-a produs
„păruiala”, cu regretele adi-
acente ulterioare. Cei

conștienți de consecințe s-
au întrebat: „A fost bine ce-
am făcut ?”, iar cei de pe
margini, oameni cu minte
multă și păr albit de vremuri,
se uitau spre Cer și
spuneau mărunțind din
buze: „Iartă-i Doamne, că
nu știu ce fac”.

Dar, în același timp
țara a fost străbătută în
cruciș și-n curmeziș de așa-
numiții „vestitori ai Lumii
Noi”. Aceștia i-au convins
pe mulți români nativi sau
de import, adoptați din milă
creștină, să ia în derâdere
cuvinte, precum „popor” şi
„naţiune”, iar cuvântul „patri-
otism” a fost considerat ex-
trem de periculos atât
pentru democrație, cât și
pentru statul de drept. 

În paralel cu aceste
tendințe potrivnice ideii de
„națiune română”, diriguitorii
politici ai statului român, au
lucrat de zor, cu mici
excepţii, mânați de la spate
de arhitecții Europei comu-
nitare, pentru a schimba
viaţa românilor. În aproape
trei decenii de la eveni-
mentele din decembrie
1989, viața celor mai mulți
români a fost schimbată,
dar în rău, întrucât s-au
trezit, apoi au simțit tot mai

dureros că le-a fost distrusă
„fibra naţională”, adică „tăria
neamului”.

Astfel, euforia
revoluționară, care fusese
propagată prin toate mi-
jloacele de comunicare,
afișată pe blocuri înalte, dar
și pe căsuțe mici și joase s-
a diminuat, apoi s-a stins,
spre disperarea „omului
nou”. Însă, în vreme ce
revoluția își serba perpetuu
victoria asupra dictaturii, au
apărut ca din pământ
„băieții deștepți”, creații ale
vremurilor noi și păstrați în
rezervă de grupurile de in-
terese care i-au zămislit.
Aceștia s-au declarat, pe
față, în aplauze provocate,

fideli și apărători ai principi-
ilor libertății absolute și a
statului de drept. Însă, prin
acte meșteșugite, profitând
de „starea aproape de
anarhie a țării”, au adunat
resurse, cu iuțeală de
mână, au format o nouă
pătură de îmbogățiți, apoi
au emis pretenții de a fi
stăpâni (patroni) de oameni
și de bunuri materiale. Au
venit vremuri în care, pentru
a obține un „post călduț”,
orice individ trebuia să dea
șpaga „unde trebuie” și sau
să se înscrie într-un partid.

G â n d i r e a
revoluționară care preluase
simboluri dâmbovițene și
culori carpatine, a fost
reformată atunci când s-a
constatat, prin „strigare
peste țară”, că revoluția a
adus pentru unii bogăție,
însă pentru cei mai mulți,
sărăcie. Astfel, mulți români
au început să se uite
„chiorâş” la vecini, numai
pentru că aceștia începură
s-o ducă mai bine. În
curând, cei care au acumu-
lat mai multe resurse au fost
acuzați „la grămadă”, că fac
parte din tagma jefuitorilor
averii statului, deci și a
națiunii române, fără să ac-
cepte că aceștia și-au făcut

un rost prin propria lor
muncă, dând de lucru și al-
tora. 

În astfel de context,
societatea românească a
fost împărțită, în mod arbi-
trar, în „bogați” și „săraci”
sau „îmbogățiți” și „sărăciți”.
Cei „îmbogățiți” au început
să evite chiar rudele
„sărăcite”, iar între cele
două categorii sociale s-a
produs o nouă dușmănie,
aproape similară cu care
care fusese în decembrie
1989.

În noul context
geopolitic, regretele multor
români pentru ceea ce a
fost și cum a fost înainte de
„revoluție” au început să fie

exprimate în public cu tot
mai mult curaj dătător de
speranță. Astfel, cei mai
mulți români au redevenit
adepții și captivii unui stat
ideal, cu un „Vodă” care să
readucă liniștea în țară, să
asigure condiții bune de
locuit, precum și locuri de
muncă. Însă, în așteptarea
prelungită a unor vremuri
mai bune, mulți semeni de-
ai noștri s-au înstrăinat unii
de alţii, au acceptat să fie
iobagii ecranelor televiziu-
nilor de știri, ai așa-nu-
mitelor „Tablete” sau ai
Internetului.

Elite sociale
„conștiente de sine” au se-
sizat această realitate tristă,
au început să se facă
auzite, în pofida riscurilor,
afirmând cu tristețe în suflet
că românii au ajuns la
cheremul unor „terchea-
berchea” sau „monştri cu
chip uman”, care consideră
că universul lor se închide
în „cercuri” bine ferecate, în
spatele unor vile luxoase,
construite în țară sau
cumpărate în străinătate,
alături de „pipiţe” şi așa-
numiții „parteneri de afac-
eri”.

Unul dintre observa-
torii atenți ai realităților

socio-politice românești a
fost în urmă cu câțiva ani,
scriitorul Octavian Paler.
Acesta a numit România
„Republica Parchetelor” -,
unde orice impricinat scapă
de judecată doar dacă îm-
parte la patru ce-a prăduit,
plăteşte taxă de protecţie pe
ceea ce-a muncit cinstit sau
jură pe Biblie că nu mai
votează cu „duşmanul de
clasă”. 

Pe bună dreptate,
scriitorul respectiv constata
că „S-a ajuns prea departe;
românii se bat cu românii,
apoi cu vecinii, cu ungurii,
cu bruxellezii, cu americanii,
cu băsiştii şi cu useliştii. Nu
mai există argumente, ci
doar tătuci providenţiali
„umflaţi” la tv de slugile
preaplecate cu pretenţii de
analişti”.

Actualul război
româno-român se află sub
supravegherea atentă a
Înaltelor Porti străine, iden-
tificate astăzi în Statele
Unite, Uniunea Europeană
sau Rusia. Dovadă este
conflictul dintre putere și
opoziție desfășurat în urmă
cu câțiva ani, în încercarea
de detronare a
președintelui, devenit
„despot”. Atunci și-au dat
seama românii că respec-
tivul conflict dintre cele două
grupări „fanariote” de la
București declanșat în jurul
detronării „despotului” s-a
globalizat. Cancelarii străine
și-au aflat printre „boierii
pământeni” servi și aliați în
marele joc geopolitic conti-
nental. Înaltele Porți străine
cu interese în spațiul
politico-statal românesc au
profitat de slăbiciunea care
afecta tot mai grav statul
român și au mizat pe câte
una dintre cele doua tabere,
sperând că sprijinul acordat
va fi răsplătit după
încheierea războiului
româno-român cu plata unui
tribut mai consistent și fără
alte pretenții. 

●
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Maghiarizarea secuilorMaghiarizarea secuilor

Ion

Coja

VVictor Orban a făcut
declarații de a căror autentici-
tate nu suntem siguri, mă refer
la traducerea acestora, mereu
problematică atunci când este
vorba de limba maghiară. Cu
toate acestea voi face un co-
mentariu invocând fapte is-
torice de care dl Victor Orban
se pare că nu are habar.

Încep prin a-i pune o
întrebare dlui Orban: secuii
sunt maghiari? Am cunoscut
mulți secui care susțineau că
neamul secuilor este altul, bine
diferențiat de celellte etnii din
Transilvania, inclusiv față de
maghiari, a căror limbă totuși o
vorbesc.  Aș putea cita autori
maghiari care s-au preocupat
de această veritabilă provo-
care pentru specialiști: originea
secuilor. Majoritatea acestor is-
torici, chiar dacă propun
răspunsuri diferite la această
problemă, sunt de acord cu
teza că secuii sunt alt neam
decât maghiarii!

De altfel aceasta a fost
și încredințarea la nivelul
conștiinței populare de-a lungul
întregului ev mediu, până după
Trianon. Nu mai departe decât
recensămintele și statisticile
demografice privind Transilva-
nia, toate, fără excepție, îi
înregistrează pe secui în
rubrică proprie, distinctă de
rubrica dedicată ungurilor,
maghiarilor. După 1918, statis-
ticile oficiale nu prea mai
pomenesc de secuii din Tran-
silvania. Cred că aici s-a pro-
dus o intervenție a Budapestei,
prea ușor acceptată de
autoritățile de la București,
drept care în statistici și la

recensăminte s-a acceptat în-
registrarea secuilor ca
maghiari. Acest veritabil fals s-
a perpetuat până în zilele
noastre, maghiarizarea se-
cuilor fiind un proces destul de
avansat, dar departe de a fi
încheiat. Azi sunt mulți secui
care, în discuții la un pahar de
palincă, capătă curajul de a-și
afirma identitatea etnică
secuiască. Câteva sute dintre
ei au avut curajul de a se de-
clara secui la ultimul
recensămînt, iar un grup de
inițiativă s-au adresat
autorităților de la București
cerând ca secuii să fie
recunoscuți ca minoritate
etnică de sine stătătoare,
distinctă deci de maghiari. Cer-
erea n-a fost luată în discuție,
la intervenția discretă a UDMR,
și la șantajul udemerist aplicat
asupra unor lideri ai partidului
de guvernămînt. E vorba mai
ales de Ion Iliescu, căruia i-am
pus direct această întrebare:
de ce nu sunt recunoscuți se-
cuii ca entitate națională,
etnică? Nu a fost capabil să-mi
dea un răspuns, a recunoscut
că se sfătuiește cu Domokos
Geza în problemele legate de
maghiari și merge pe mâna
acestuia.

E destul să ne
aducem aminte de Unio Trium
Nationum, când printre cele
trei națiuni dominante din Tran-
silvania secuii sunt considerați
națiune separată de unguri și
de sași.

Când încep secuii să
fie considerați unguri? În prin-
cipal, odată cu debutul politicii
Budapestei de maghiarizare a
românilor din Transilvania.
După știința mea, acest debut
se produce în preajma anului
1848, an revoluționar în toată
Europa, inclusiv în Imperiul

Habsburgic, când
maghiarimea s-a manifestat
spectaculos, luptând pentru lib-
ertatea de a-și afirma drep-
turile naționale prin încălcarea
grosolană a drepturilor celor-
lalte națiuni alături de care
trăiau de sute de ani.
Dreprurile maghiarilor de a
maghiariza alte etnii!… Au în-
ceput cu secuii din care au
știut să-și facă aliați în luptele
sângeroase care au marcat
anii 1848-49, prilej pentru
români de a-și afirma eroic
drepturile. Instaurarea dualis-
mului austro-ungar a reprezen-
tat declanșarea pe față a
politicii de maghiarizare căreia
i-au căzut victime sute de mii
de germanici și slavi. Această
politică nesăbuită a Bu-
dapestei a avut ca rezultat sub-
minarea coeziunii interne a
imperiului care, la primul mo-
ment de cumpănă, a „explo-
dat”, fiecare nație cerându-și
dreptul de a părăsi statul în
care abuzurile Budapestei nu
mai puteau fi tolerate. Dualis-
mul instaurat prin intrigi de
cancelarie a dus la pierzanie
Imperiul Habsburgic, iar acest
adevăr nu este încă suficient
de mult conștientizat. Sunt mo-
tive să regretăm dispariția
acestui stat tampon în calea
expansionismului rusesc, dar
trebuie să fim conștienți că
greșeala fatală a Vienei imperi-
ale a fost să-și asocieze ca
parteneri la guvernare clasa
politică maghiară, animată de
un șovinism sălbatic, fără egal
în Europa. Viena a tolerat po-
litica de maghiarizare chiar și a
austriecilor din Ungaria, nu mai
zic de celelalte minorități din
Ungaria Mare.

Trebuie să-i amintesc
dlui Victor Orban că în „Un-
garia Mare”, cea de dinainte de

Trianon (1867-1918), populația
maghiară era sub 40 la sută, în
cifrele oficiale ale unor
recensăminte oricum umflate.
Abia în Ungaria de după 1920,
prin hotarele stabilite la Tri-
anon, pentru prima oară în is-
toria lor maghiarii ajung să fie
majoritari în statul în care
trăiesc. De la venirea lor în Eu-
ropa acest lucru li se întâmpla
acum prima oară! Pentru prima
oară maghiarii au avut un stat
național maghiar, în care
maghiarii erau majoritari! Peste
50 la sută! Iar pentru maghiari
acest moment este considerat
un moment de dezastru
național!… Ce ceață este în
capul lor, sărmanii!…

După Trianon, când
proiectele revizioniste ale Bu-
dapestei devin principala pre-
ocupare a guvernanților, cu
ținta cea mai râvnită Transilva-
nia, își dau seama de valoarea
secuilor pentru aceste
proiecte. A secuilor care să fie
declarați și considerați
maghiari! Ca în felul acesta
numărul maghiarilor din Tran-
silvania să se dubleze, ceea ce
pentru propaganda revizionistă
budapestană era vital. După
Trianon, sub oblăduirea
inconștientă a autorităților
românești, s-a produs
maghiarizarea secuilor. Proce-
sul este departe de a se fi
încheiat. Este suficientă o
acțiune decisă, a unui grup de
inițiativă bine informat și atașat
de ființa etnică a secuilor, pen-
tru ca acest proces să fie
stopat. Din păcate, în momen-
tul de față presiunea
udemeristă, a Budapestei, îi
ține pe secui în ascultare.
Firesc ar fi ca cererile secuilor
să fie sprijinite de autoritățile
de la București! Lucrul acesta
se va produce cu siguranță

atunci când aceste autorități
vor funcționa în sprijinul intere-
selor românești!…
Deocamdată, nicio speranță!

Așadar, domule
Orban, hotărîți-vă: secuii sunt
secui sau sunt maghiari? La ul-
timul recensămînt s-au de-
clarat secui 500 de persoane.
Restul, până la 500.000, s-au
declarat maghiari. A avut grijă
UDMR să-și plaseze activiștii
printre cei care au mers din
casă în casă cu chestionarul.
Nu le-a explicat nimeni secuilor
ce au de câștigat declarând
adevărul. Liderii secuilor nu
știu sau le ascund
conaționalilor lor secui că
statutul de secui îi pune sub
grija Uniunii Europene, care
are legi de protecție specială
pentru minoritarii care nu au
țară mamă. Nu mă bag eu în
treburile altora, dar atitudinea
Budapestei de a-i antagoniza
pe secui împotriva românilor
nu mai poate fi tolerată.
Pretenția lui Victor Orban că
pentru secui nu se poate pune
problema unui moment festiv
la 1 decembrie 2018 este un
amestec grosolan în viața
societății românești! Este o in-
stigare la dezbinare națională!
Nu trebuie tolerată!

Păcat de Victor Orban,
de ideile sale politice, accep-
tate cu entuziam de majori-
tatea românilor. Din păcate se
repetă povestea de la 1848. N-
au învățat nimic din istorie
urmașii lui Kossuth! Râvnesc
mai departe la ce nu le
aparține!…

●

Memoriile parodice ale lui Donald TrumpMemoriile parodice ale lui Donald Trump

Grid

Modorcea

PPrintre evenimentele
editoriale estivale se numără
și cartea „You Can’t Spell
America Without ME: The Re-
ally Tremendous Inside Story
of My Fantastic First Year As
President Donald J. Trump (a
So-Called Parody)” / „Nu poți
să spui America fără mine:
povestea extraordinară din in-
teriorul primului meu an de
fantezie ca președinte Donald
J. Trump (o așa-numită paro-
die)”, carte aflată la o nouă
ediție și semnată de actorul
Alec Baldwin și scriitorul Kurt
Andersen, autor al câtorva
cărți de succes, colaborator
constant al revistei „Vanity
Fair” . Dar iată cum se
prezintă autorii pe coperta IV:
„Nu poți să spui că America
fără mine este prezentată de
cel mai important cercetător
american al Trump-ului, Kurt
Andersen, precum și cel mai
important mediocru interpret
al Trumpului american, Alec
Baldwin”.

Se știe că încă de la
instalarea sa la Casa Albă,
Donald Trump a fost continuu
parodiat de Alec Baldwin, care

i-a luat chipul lui Trump, vor-
bele, gesturile, îmbrăcămintea
și a brodat cu ele situații simi-
lare cu cele pe care le trăia și
provoca președintele. A avut
și o emisiune televizată, în
care clonarea parodică era
permanentă. Sunt parodiate
toate poncifurile trumpiene in-
trate în vocabularul obișnuit.
Era firesc să apară și o carte
plină de ilustrații, de un umor
copios, în care îl vedem pe
Baldwin-Tramp în ipostaze
bufe. Așa, de pildă, este
ipostaza sa războinică, apare
în costum de general, cu
decorații pe piept, mereu în
poziție de asalt, apoi o serie
de fotografii îl arată cum ia
lecții de tras la țintă cu pistolul,
evident, ochind statuile și
tablourile istorice din Casa
Albă, în alta îl vedem cum
escaladează un gard (proba-
bil zidul pe care vrea să-l
înalte la granița cu Mexicul)
sau cum joacă golf în incinta
Casei Albe, unde a găurit
marmura și privește cum se
duce mingea spre acel loc
etc. Toate imaginile au ca țintă
ticuri trumpiene, iar limbajul,
textul ca atare, este mereu la
persoana întâi, fiindcă acest
volum se numește, de fapt,
„ME”, așa cum este plasat

acest cuvânt sub propoziția
din titlu și cu un corp de literă
mai mare. Toate confesiunile
sunt în special autobiografice,
sunt folosite însă numele
reale (!!!!), ale lui Trmp și copi-
ilor săi, cum ar fi Ivanka.

Așa-zisa parodie este
o comedie foarte realistă, din
care reiese cum cineva joacă
tontoroiul pe spinarea poporu-
lui american, căruia i s-a
promis o măreție cum nu a
mai avut. Poate o și are, dacă
există libertatea de a publica
o astfel de carte, cum poate
nu a mai cunoscut nici un
președinte american. Indis-
cutabil, cartea este o satiră
politică având intenția să
spună un adevăr mai profund:
memoriile prezidențiale ale lui
Donald Trump, înregistrate de
doi oameni de știință ai
Trumpului de renume mon-
dial, și experți în măreție în
general.

Așadar, Trump își
scrie memoriile și ele sună
într-un limbaj foarte bombas-
tic, uneori agramat, sunt pline
de emfază, de mitomanie:
„Am cele mai bune cuvinte,
cuvinte frumoase, cum toată
lumea vorbea și vorbea de
mult timp, de asemenea, cele
mai bune propozițîi și, cum le

numiți, paragrafe. Cărțile mele
anterioare au fost grozave și
vândute extrem de, incredibil
de bine, - chiar și cei de către
jurnaliștii necinstiți, dezgustați,
dar acei scriitori nu l-au
înțeles pe Trump, pentru că
au fost, sincer, niște ratați, oa-
menii spun că dacă vrei să
faci ce trebuie, trebuie să o
faci singur, chiar dacă este un
‘memoir’. Deci, fiecare cuvânt
al acestei cărți a fost scris de
mine, folosind un sistem spe-
cial de procesare a textului în
timpul multor, multe nopți am
fost forțat să rămân singur în
Casa Albă - doar eu, doar eu,
credeți-mă, nimeni nu a ajutat.
Și totul este sută la sută
adevărat, atât de adevărat -
oamenii spun deja că este
cea mai adevărată carte
publicată vreodată”.

Până când Donald
Trump va publica ultima bi-
ografie, de patru sau opt ani,
sau un an și jumătate în Casa
Albă, cronica definitivă va fi:
„Nu poți spune America fără
mine: Povestea extraordinară
din interiorul primului meu fan-
tastic an în calitate de
președinte”. Trump a fost ales
pentru ca a fost cel mai sincer
candidat prezidențial din isto-
rie, un om dornic să spună

adevărul nevăzător despre
defectele altora și să-și
împlinească excelența sa
uimitoare. Acum, el își
îndreaptă candidatura revigo-
rant de compulsivă, fără PC,
la victoria electorală
alunecoasă, precum și rolul
său de comandant-șef și lider
al lumii libere”.

Desigur, lăsând paro-
dia la o parte, este greu de
spus dacă adevărurile din
această carte, din text și sub-
text, nu sunt documente is-
torice, oricum, ele
configurează un portret viu
sui-generis, care, în ultimă
instanță, nu-i fac un deseviciu
lui Trump, dimpotrivă, îi
mărește simpatia, căci umorul
umanizează, și îi decupează
mai pregnant personalitatea,
unicitatea. Categoric, Donald
Trump este un președinte
atipic și nu-l înțelege oricine,
iar unele dintre faptele lui fac
cu adevărat istorie.

●
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Carne de tun? Nu, brațe de muncă, tovarăși!…Carne de tun? Nu, brațe de muncă, tovarăși!…

Cezar Adonis

Mihalache

AAdevărul e că, dacă
am fi știut ce agramați,
dăncizați și dăncilizați (!),
vor ajunge să ne conducă,
am fi cerut noi reintroduc-
erea armatei obligatorii…
Dar mai din timp, să fi avut
când să pregătim măcar un
contingent… Pentru că la ce
pocinoage diplomatice, gafe
dar și ofense intenționate
comit ăștia, chiar e de mi-
rare că nu suntem încă într-
un conflict…

Sigur, propagandis-
tic, reintroducerea stagiului
militar obligatoriu ar fi cea
mai mare realizare a social-
democraților în Anul Cente-
narului! Sau măcar
încetățenirea acestei
posibilități. Căci dacă tot nu
au fost capabili să-și
servească Patria, cu tot
ceea ce s-ar fi cuvenit
înfăptuit întru recunoștință
față de marii noștri înaintași
(în curând vom ajunge să-i
numim Unicii Înaintași),
dacă tot nu au pus cărămida
unui monument, ci abia au
dezgropat de prin bugete
niște bani pentru o țeavă pe
post de catarg cu tricolor în

orașul Uniri, dacă tot nu au
reconsolidat monumentele
crăpate într-o istorie pe care
ei, guvernanții, ne-o vor
ștearsă, dându-se cu capul
de (alte) ziduri (!) pentru
mâzgălelile profanatoare de
pe o casă ce nu face parte
din patrimoniul nostru
național, măcar să lase
ceva urme. Or, n-ar da bine
electoral pentru „20-19” și
„20-20”? Să-i mituim pe
alegători, dar nu cu sacoșa

cu mălai și ulei, ci livrându-
le o porție zdravănă de nos-
talgie („de aur”). (Ăștia,
dacă nu l-ar fi făcut ciur, l-ar
fi scos din groapă și pe nea
Nicu, să-l plimbe în ziua vo-
tului, noroc că individul s-a

făcut util post-mortem,
măcar atât!, transformându-
se în oale și ulcele). Apoi,
după ce votantul va fi fost
compensat cu generoase
porții de nostalgie pe post
de mită electorală, se va
putea… resuspenda stagiul
militar. Că oricum nu vor
avea pe cine să aducă, nici
măcar cu arcanul fiscului
(ca o armată pe persoană
datoare la buget! – na, că la
asta nu v-ați gândit!), sub

arme…
Să nu fie însă vorba

de o altfel de „celebrare”…
Că dacă armata obligatorie
tot a fost suspendată în
2007, la intrarea în UE,
„desuspendarea” acelei de-

cizii s-ar putea face la o
adică prin consemnarea
unui alt moment jubiliar (la
propriu) pentru unii:
scoaterea țării din UE…

E drept, varianta cea
mai uzitată popular, e că
„ăștia” (americanii care ne
tot cumpără armament cu
banii noștri) au nevoie de
„carne de tutun”. Dar cine
să mai lupte la noi și pentru
noi (cei rămași acasă)? Pe
cine să mai aduci sub
arme? Pe studenții de la
universitățile de afară? Pe
tinerii care lucrează pentru
un venit motivant afară? Ce
să facă ei? Să lase totul
baltă și să se pună la
dispoziție (eventual pentru
un glonț)? Păi’, la cât de
cinici sunt guvernanții, ăștia
te pun să vii acasă și cu
bani puși de o parte pentru
un eventual glonț!

Da, ăștia au nevoie
de „carne de tun”! Dar nu
din aia de amatori, care se
face terci sub prima rafală,
ci una profesionistă. Așadar
partea asta rămâne mai de
populism. Și totuși, să nu
uităm că social-comuniștii
nu-i trag întâmplător de
rever pe civili… Iar țara are,
da!, nevoie de „carne de
tun”; pentru șantierele co-

munistoide pe care le
visează toți acești derbedei
care se cred locțiitori politici
într-o mare adunare
națională parlamentară.
Șantiere pentru al doilea
canal al istoriei noastre, dar
și pentru alte „centre” de în-
dreptare.

Și totuși, până la
balistica aia cu bătaie lungă
a ministrului Fifor, „reluarea
stagiului militar obligatoriu în
România”, guvernanții se
vor mulțumi și cu un „inter-
ceptor” local, un program
„dedicat” rezerviştilor mili-
tari. Că pe ăia i-a învățat
vechiul regim să țină în
mâini nu doar o armă, ci și
lopeți…

Așadar, tovarăși, nu
mai stați liniștiți la locurile
voastre! Ci târâș la vot, pen-
tru sectoare și plantoane, și
ce o mai fi!, și să trageți tare
până la marea eliberare
(finală!) de sub jugul
democrației…

●

Nici 400 000 de evrei şi nici 500 000 de români!Nici 400 000 de evrei şi nici 500 000 de români!

Ion

Coja

NNi-aduc aminte bine
de strania constatare pe
care am făcut-o în decem-
brie 1989, când a fost oficial
infirmată informaţia că la
Timişoara Ceauşescu ucis-
ese 60.000 de persoane.
Asta după ce preţ de vreo
săptămână trăiserăm cu
convingerea că Ceauşescu
îşi merita cu prisosinţă
soarta, oricare ar fi fost ea,
căci 60.000 de morţi nu-s de
colo!… Anume, am văzut
persoane care renunţau cu
greu la această idee, nu le
venea să creadă că morţii
aceia nu existau, se
obişnuiseră cu ei, în sis-
temul lor de gândire cei
60.000 de români asasinaţi
de Ceauşescu aveau de-
acum un loc bine precizat şi
se înşurubase perfect în
mintea lor ideea masacrului
de care, la urma urmelor,
ştiam cu toţii că Ceauşescu
fusese sau ar fi fost capabil!
În mod evident acei bravi
concetăţeni ar fi vrut ca lu-
crurile să rămână aşa, se
potriveau mai bine cu
…adevărul, cu ce ştiam
fiecare despre „monstrul de
Nicolae Ceauşescu“. Gân-
dul de a reduce la vreo 60,
adică de a micşora de o mie
de ori numărul acelor vic-
time, era pentru ei

dezamăgitor, frustrant! Eu
însumi a trebuit să fac un
efort ca să mă dumiresc,
adică ca să mă pot bucura
că morţii aceia nu erau
morţi, chiar dacă în felul
acesta vinovăţia „fiarei“ nu
mai era aşa de mare! Se
pare însă că nu aceasta, a
mea, era reacţia firească,
reacţia naturală a fiinţei
umane. Ci potrivit firii noas-
tre – rămâne de văzut de
ce!, este să ne însuşim mai
uşor o viziune catastrofică
asupra evenimentelor, să-i
dăm crezare cu multă
uşurinţă şi s-o acredităm
mai departe, la rândul nos-
tru, colportând-o cu nesaţ.

La câteva luni de
zile, poate un an, am avut
ocazia să vorbesc unei săli
pline de militari pensionari
despre răscoala de la 1907
şi semnificaţia ei, raportată
la noile realităţi post-decem-
briste. Am adus câteva ele-
mente noi, pe care
istoriografia proletară le
făcuse uitate, cum ar fi
ameniţarea din partea
Rusiei că, dacă răscoala
mai continuă şi nu este
înăbuşită de guvernul
român, armata ţaristă va in-
terveni şi va face ea ordine
în România, pentru ca nu
cumva dezordinea de la noi
să fie contagioasă şi să se
propage peste graniţa de la
Răsărit… Raţionament
care, le-am atras atenţia, a

funcţionat şi în decembrie
1989, în cadrul unei variante
„de lucru“ a marilor puteri
care, din fericire, nu a mai
fost aplicată.

Asistenţa, alcătuită
din ofiţeri superiori, a recep-
tat cu interes această
informaţie, care schimba
oarecum viziunea asupra
evenimentelor. Am mai
adăugat unele considerente
asupra moşierimii
româneşti, asupra Partidului
Conservator, asupra
Brătienilor, pentru a
conchide că aveam o clasă
politică animată de senti-
mente patriotice autentice.
Le-a plăcut mult acelor re-
spectabili oşteni să afle că
legislaţia emanată de la
această clasă politică
prevedea protecţia
proprietăţii funciare faţă de
posibilii „investitori străini“
care ar fi vrut să cumpere
pământ, să dobândească
terenuri agricole în propri-
etate privată. Constatam cu
satisfacţie că toate aceste
realităţi, ascunse după 1944
de manualele de istorie,
reveneau firesc în circuitul
mental al publicului de care
aveam parte.

Toate au decurs
liniştit şi mulţumitor pentru
toată lumea până în clipa
când am încercat să rectific
numărul morţilor, al celor
11.000 de ţărani ucişi de
„burghezo-moşier ime“,

aducându-le informaţia,
vestea că morţii de la 1907,
bucuraţi-vă, oameni buni!,
nu au fost 11.000 (un-
sprezece mii), ci numai vreo
trei sute (300)! La rostirea
acestei cifre, s-a dus pe apa
Sâmbetei toată prietenia şi
simpatia dintre sală şi
conferenţiar. Au început să
se audă şuşoteli, mârâieli
indignate, voci care se în-
trebau în gura mare cine l-a
mai adus şi „pe ăsta aici?“,
tropăituri şi chiar
fluierături… Cu chiu şi vai
am putut continua, încer-
când să intru în dialog cu
sala pentru a le explica de
ce ar trebui să ne bucurăm
dacă se iveşte ipoteza că
morţii de la 1907 au fost
mult mai puţini! Bine, nu
credeţi, dar vă rog să reţineţi
ideea şi, cine poate, s-o ver-
ifice! Să mai aşteptăm puţin,
vor fi republicate nişte cărţi
care au stat ani de zile la in-
dexul cenzurii, cartea lui
Radu Rosetti, bunăoară
ş.a.m.d.

Dar nu am reuşit!
Căci, am constatat cu
stupoare, problema nu era
că nu le venea să creadă! Ci
pur şi simplu nu le conve-
nea! Îi deranja într-un mod
nedefinit, dar îi deranja să
scoată din „computerul“ de
pe umeri numărul 11.000 şi
să-l înlocuiască cu 300.
Diferenţa era prea mare şi
producea iminente

reaşezări, adică perturbări,
ale ideilor şi ale sistemului
de valori cu care operaseră
până atunci încă din anii pi-
onieratului comunist, cel cu
cravata roşie la gât.
Zdruncinam o structură
ideatică întemeiată pe
numărul 11.000, o întreagă
gândire, având ca pârghie,
ca axă valorică, ideea că
11.000 de ţărani români au
fost victime ale luptei de
clasă! Reper inextricabil al
ororii lor faţă de lumea
apusă odată pentru tot-
deauna la 23 august 1944.
Îşi merita soarta! Argument:
în primul rând cei 11.000 de
ţărani!… Pe temeiul lor
unora li se păruse corect ce
se întâmpla în acei ani cu
reprezentanţii burghezo-
moşierimii adunaţi cu ar-
canul, care la Canal, care la
Bicaz sau la Aiud ori Gherla.

●


