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„Dacă e o "restructurare" a

omului, aceasta s-a întâmplat o

singură dată în timp, la apariţia

lui Hristos.”

- Petre Țuțea

Informație, opinie și atitudine publicistică

„Discriminarea pozitivă” şi furtul identităţii unei naţiuni„Discriminarea pozitivă” şi furtul identităţii unei naţiuni

Cezar 
A. Mihalache

CCând Mădălin Voicu
ne ironiza, nu cu mulţi ani în
urmă, că peste câteva
decenii numele ţării se va
scrie cu doi de „r”, ne-am
mulţumit să-l privim cu
dispreţ. Atât! Nu l-am
sancţionat pentru ofensa pe
care ne-o aducea şi am con-
tinuat să-i acceptăm senini
„judecăţile” de „gherţoi”
azvârlite pe ecranele di-
verselor televiziuni. Numai
că, „politicianul” ştia el ceva,
iar vorbele lui nu erau
trompetate la întâmplare.
Căci, în aceeaşi vreme în
care oracolul-lăutar al
ţiganilor (sau al nostru?!) se
producea prin emisiunile TV,
valorile şi identităţile neaoşe
ne erau şterpelite în umbra
veşnicei noastre indiferenţe,
confiscate şi ţiganizate. Era
epoca în care muzica
populară era furată printr-un
pervers proces de manel-
izare, ca prim pas spre îm-
plinirea unei prorociri de
lăutar neepigonic. O confis-
care a reperelor unei ţări,
întreprinsă pe scară tot mai
largă, atât prin „împrumuturi”
culturale în favoarea ţiganilor,
cât şi prin ţiganizarea ei
politică şi socială. Căci un
proces l-a mascat pe celălat
şi viceversa…

Şi cam tot în vremea
în care Mădălin Voicu ne lua
peste picior, se înfiinţa încă o
asociaţie menită a ne batjo-
cori chiar în vatra noastră. O
insultă continuă care avea să
testeze elasticul sensibilităţii
şi implicării noastre vocale şi
care, deşi întins peste limite,
nu a plesnit peste frunţile
acelor capete încinse ale
ţiganilor politico-elitişti, ci a
înnodat şi mai abitir procesul
de furt identitar.

A apărut atunci o
asociaţie a… Vetrei
Româneşti! Dar dar nu a
aşezământului nostru identi-
tar-strămoşesc, ci a unui
cazan de lături minoritare.
Scursura unei asociaţii a
ţiganilor care a trecut la vre-
mea respectivă neobservată.
Pentru că furtul, oricare ar fi
el, de la butelii la „împrumu-
tul” identitar şi de filon
naţional s-a făcut în linişte,
ţiganii „şparlindu-ne” din
buzunare nu doar portofelele
şi actele, ci identitatea însăşi.

O asociaţie care, de
la o vreme încoace, a început
să „iasă” în lume, afisându-şi
la vedere nu doar patala-
maua ofensatoare la adresa
vetrei noastre strămoşeşti, ci

şi toate celălalte hoţii de
nume şi tradiţii preluate în
„romani”.

În numele unei
abuzive discriminării pozitive,
ca un bici de care Europa s-a
folosit să ne înveţe să fim,
fireşte, „europeni”, asta până
s-a trezit cu un val de indoeu-
ropeni prin dânsa, a fost
creată şi această structură
ţigănească cu pretenţii de
reprezentare. Asociaţia Cara-
vana Minorităţilor Vatra
Românească…

Aceasta este una din
urmările permisivităţilor de

care am dat dovadă. Este
mulţumirea pe care o primim
pentru că le-am permis să
intre în şcoli şi facultăţi pe
locuri speciale, că le-am
tipărit alfabete şi manuale în
„romani”, că am acceptat să-
i spunem limbii lor „romani” şi
nu ţigănească cum e ea
ştiută. Este răsplata pentru
cumsecădenia de a-i fi lăsat,
plecând de la premiza că
sunt cei mai buni interpreţi
lăutari, să ne confişte folclorul
vers cu vers, că ne-am lăsat
umiliţi până acolo încât să ne
veghem reciproc, sub
ameninţarea a vari asociaţii
antidiscriminare, pentru a nu
le mai spune carecumva
ţigani, ci „rromi”. Şi atât de
bine ne vegheam reciproc că,
de nu s-ar fi săturat Europa
de „rromi” încât să dea cu
mofturile apărătorilor lor de
pământ, să le zică sadea
„ţigani”, pesemne multe
amenzi s-ar fi strâns la
bugete… Pentru a plăti alte şi
alte programe în numele
discriminării pozitive. Cât
terci am putut înghiţi de
dragul de a sta la masa celor
mari, a Europei însăşi, avem
acum ocazia să constatăm
când toate acele structuri jig-
nitoare la adresa fiecăruia
dintre noi ies la iveală.

Este evident că totul
a fost dirijat cu buna ştiinţă a
fiecărei ocârmuiri. De la aurul
„lui Iliescu”, foile de tablă din
zinc de pe conductele magis-
tralelor devalizate şi furtul de
fier din socialismul pe care l-
am dat la groapa de gunoi a
capitalismului, la cămătăria şi
traficul de te miri ce de astăzi.
De la mestecatul în cazan a
orătăniilor furate din curţile

românilor, din sărăcia pe care
ţiganul o fură de nu-i rămâne
nici numele, la festivalurile
„tradiţionale” de astăzi în care
ospăţul se taie în felii (de
„mămăligă ţigănească” ori
„sarmale ţigăneşti”) din
tradiţiile noastre furate, con-
fiscate, batjocorite. Identităţi
întregi furate, căci, şmenarul
de ieri este hoţul de valori,
tradiţii şi identităţi de astăzi. 

Toate furate din vatra
în care i-am lăsat să pros-
pere.

Cum a ajuns o
asociaţie să primească în nu-
mele ei denominaţia
„românească” în condiţiile în
care de ani buni, firmele şi
fundaţiile trebuie să
cerşească acest drept de la
guvern, cu aprobări speciale
pentru a avea dreptul să se
identifice cu termeni precum
„naţional” sau „românesc”,
rămâne o întrebare la care
probabil politicienii etniei, dar
nu numai, au avut răspunsul
din prima clipă în care
Mădălin Voicu punea cei doi
de „r” în numele ţării. Dar mai
suntem şi în faţa unei
inconștienţe, desigur, în cel
mai fericit caz, a acelui
judecător care, dincolo de
logica istorică, a consimţit să
dea undă verde unei asociaţii
având în denumire o
alăturare de cuvinte care
aduce atingere mileniilor de
istorie. Şi oare cât de tulbure
la minte trebuie să fi fost
acesta, dacă nu un suflet
vândut, pentru a permite sac-
rilegiul alăturării ideii 
de minorităţi cu „vatra
românească”?! Şi cum s-a
permis folosirea unei denu-
miri rezervate, Vatra
Românească, de către primul
grup de huligani de identităţi
care a emis pretenţii asupra
acestei denumiri?

Probabil, răspunsul îl
găsim, în galbenii rupţi din
salbele soioase şi puşi în
palma unor trădători de neam
şi ţară… Iar de nu vom fi
atenţi, vom ajunge să fim
batjocoriţi şi prin alte aseme-
nea denumiri abuzive, de la
„asociaţia rromilor daci” ori
„academia rromă”, la „partidul
unităţii naţionale a rromilor”
sau chiar scrierea numelui
ţării aşa cum „a văzut” ora-
colul-gherţoi.

●

U.E. – un proiect politic eșuat?U.E. – un proiect politic eșuat?

Ionuț
Țene

VVremea anilor 90 a tre-
cut... Anii în care românii ac-
ceptau de bune, într-un mod
foarte naiv, toate acele lecții de-
spre democrație, libertate, drep-
turile omului și ecomomia de
piață. Odată cu intrarea
României în Uniunea
Europeană, românii au avut un
șoc care i-a trezit la realitate. În
loc ca integrarea europeană să
le aducă românilor prosperitate,
stabilitate și democrație le-a
oferit o criză permanentă:
șomaj, emigrare și prăbușirea
iluziei că democrația și econo-
mia de piață rezolvă prob-
lemele. În fapt, liderii occidentali
s-au folosit de români și de
popoarele est-europene pentru
a experimenta într-un incubator
politic scenarii în interes pro-
priu. Românii au devenit niște
cobai ai istoriei. Bruxelles și
marile puteri europene, în spe-
cial Germania și Franța, ne-au
livrat un discurs european ip-
ocrit despre democrație și drep-
turile omului și ne-au impus
implementarea unor măsuri ale
economiei de piață strict în in-
teresul lor.

Liderii europeni s-au
purtat cu noi cum experimentau
coloniștii spanioli, englezi sau
francezi cu popoarele băștinașe
din colonii acum câteva secole.
Ne-au dat mărgele colorate
poleite cu povești despre liber-
tate și drepturile omului și noi le-
am pus la dispoziție mineralele,
petrolul, gazele sau platformele
industriale să le vândă la fier
vechi. Încă din 1990, Occiden-
tul ne-a livrat minciuni politice și
economice pe care politicienii
noștri corupți și controlați 
de organismele financiare
internaţionale Banca Mondială
și FMI sau de către Bruxelles le-
au însușit de bune să le aplice
împotriva intereselor poporului
român. Au zis că dacă nu facem
ce spun ei nu ne mai integrează
în organismele lor confederale.
Am făcut ca ei și am intrat într-
un faliment economic, politic și
mai ales moral. Sociologul croat
Boris Buden are perfectă drep-
tate în studiile sale analizate de
Vasile Dâncu pe blog: „După
1989, est europenii au fost
transformați în copiii politici ai
istoriei. Românii, precum alții
din Est,<niște oameni care
ieșiseră victorioși din lupta pen-
tru libertate, au fost făcuți peste
noapte învinșii istorie>. Proce-
sul prin care Occidentul și-a
întins aripa hegemonică asupra
noastră a primit și un nume,
aparent tehnic și precis:
tranziție. Cum spune Buden,
tranziția este procesul cinic prin
care <oamenii care și-au
câștigat singuri libertatea tre-
buie să învețe mai întâi cum să

se bucure de ele>. Introduși
într-un proces de tutoriat, ei
sunt considerați adevărați copii
necopți pentru democrație și
pentru primirea în sistemul cap-
italist; ei sunt supuși unor tutori
care nu au participat la nici o
revoluție - spectatorii occiden-
tali. Procesul de învățare nici nu
este unul foarte elaborat, ci este
un proces de imitație oarbă, iar
românii au fost și rămân niste
marionete într-un proces istoric
care nu a depins și nu depinde
de voința lor. Mai spune filosoful
croat, devenit german, că final-
mente copilul politic este trans-
format în prostănac politic”.

Mai nou, liderii eu-
ropeni s-au transformat în niște
euro-birocrați corupți care
controlează estul european și
România ca pe niște subcolonii
africane. Românii au învățat
deja lecția istoriei și au început
să nu mai creadă în lecțiile min-
cinoase sau ipocrite ale
birocraților occidentali. Românii
şi-au dat seama, în ultimii ani,
că votul liber democratic nu mai
contează pentru Europa, refer-
endumul este un exemplu
elocvent, iar politicienii noştri
sunt marionete fără personali-
tate în mâinile eurocorupţilor
numite de Bruxelles sau SUA
prin ambasadori de tip sovietic.
Economia românească a fost
după 1990 intenţionat pusă pe
butuci de către clasa politică
fesenistă la poruncile politicie-
nilor din Occident şi în interesul
marilor companii multinaţionale.
Peste patru milioane de români,
mulţi cu diplome sau calificare
profesională, au luat calea
pribegiei în lume pentru că
România azi nu mai prezintă
nici un proiect politic şi eco-
nomic de viitor. Românii sunt
disperaţi datorită faptului că nu
mai au un proiect comun politic,
economic şi moral de viitor.

La Bucureşti se
perindează aceleaşi patide de
sorginte fesenistă cu alte denu-
miri care execută orbeşte
indicaţiile marilor puteri şi in-
teresele birocratice de la Brux-
elles. România este într-o criză
profundă de proiect. Românii
au început să nu mai creadă în
proiectul Uniunii Europene.  

România va ieşi din
criză când nu va mai negocia în
genunchi ca o slugă tot ce
livrează capii corupţiei de la
Bruxelles sau din marile capi-
tale occidentale. România tre-
buie să se întoarcă spre sine
să-şi reconstruiască un proiect
politic, economic şi moral pro-
priu, de fapt să redea speranţa
românilor într-un viitor mai bun,
care nu este neapărat legat de
o Uniune Europeană care
răspunde perfid numai la or-
dinele Berlinului, Parisului sau
Bruxellului.

●
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Minoritar în propria ţară…Minoritar în propria ţară…

Maria
Cobianu-Băcanu

ÎÎn momentul derulării
evenimentelor din 22 decem-
brie 1989, minoritatea
maghiară, majoritară în zonă,
ştia foarte bine ce avea de
făcut, pe când românii s-au
trezit în faţa faptului împlinit.
Pentru maghiari, lucrurile erau
bine puse la punct. Românii
primeau bilete pe sub uşi să
plece până nu e prea târziu.
Erau sfătuiţi de prietenii
maghiari că „va fi o perioadă
foarte grea, nu mai putem
duce jugul de sub Ceauşescu.
Cine ştie ungureşte poate sta,
cine nu, nu!”. În primele 24 de
ore, după 22 Decembrie 1989,
UDMR era organizat până în
cele mai mici detalii.
Organizaţia revoluţionară a mi-
cilor gospodari, filială a UDMR
la ţară, s-a îndreptat spre CAP-
uri, unde cu virulenţă, „micii
gospodari maghiari” au distrus
tot sectorul zootehnic, de plâng
şi acum oamenii după şeptelul
sacrificat atunci. Prin intelectu-
alitate şi preoţi, s-a propagat 
o puternică atitudine
antiromânească. Oamenii de
rând sunt paşnici. Dar prin
trenuri, românii au fost atacaţi.
Un lider UDMR, voia, atunci,
să arunce în aer clădirea
centrală din Miercurea Ciuc în
care se află toate instituţiile
reprezentative ale judeţului,
prefectură, consiliu etc.

Maghiarii, ca grup
etnic, sunt oameni buni, foarte
harnici, cinstiţi, de cuvânt. În
loc ca aceste trăsături să
genereze premise pentru o
convieţuire liniştită, toţi trăiesc
sub semnul incertitudinii. Nu

sunt relaxaţi pentru că îşi
propun idealuri irealizabile,
adică România să fie stat
multinaţional şi ei să fie o
componentă naţională alături
de români, iar limba maghiară
a doua limbă oficială. În
Harghita, sunt multe familii de
români asimilate de maghiari.
În familiile mixte, unii au trecut
la maghiari. Copiii, în general,
sunt trecuţi la naţionalitatea
maghiară.

Un peripliu prin şcolile
din judeţul Harghita a dezvăluit
că în nici o şcoală nu exista tri-
colorul românesc. În privinţa
limbii române, concluzia a fost
că dacă nu se iau măsuri de
învăţare a ei ca, limbă oficială
sau limbă de stat, limba
română va dispare. Maghiarii
păstrează câte o profesoară de
limba română doar ca s-o
arate celor de la Bucureşti
când vin în control. Absolvenţii
de liceu ştiu să spună numai
”Bună ziua”. Maghiarii vor ca la
Universitatea Babeş-Bolyai din
Cluj să-i aducă pe ungurii de
peste tot, dar să-i finanţeze
statul român. La Sovata, sta-
tuia lui Nicolae Bălcescu a fost
rasă.

Ca grup etnic,
maghiarii suferă de boala
negaţiei „nu” în toate vremurile.
Pe români nu-i acceptă în
instituţiile lor. Pe secui nu-i
acceptă decât ca maghiari ca
să-şi împlinească procentul
necesar. Prin tot ce fac înfruntă
şi dispreţuiesc autoritatea stat-
ului român. Flutură steagul
maghiar oriunde şi fac din
imnul Ungariei o rugăciune. Au
o educaţie naţionalistă. Statu-
tul lor de minoritari este foarte
bine conştientizat, ca şi misi-
unea istorică de organizare şi
apărare a graniţei imperiului. 

Sunt organizaţi pe
principii militare ca minoritari şi
militari. În schimb, dacă
românii, în puţinătatea lor, îşi
afirmă identitatea naţională
sunt „extremişti”, „funarişti” şi
„vetrişti… Liderii români atrag
atenţia guvernanţilor actuali şi
viitori că fără cultură
românească ne pierdem iden-
titatea naţională şi maghiarii
vor face ce vor cu noi, cultura
fiind oxigenul care ne
păstrează fiinţa naţională şi ne
conferă un loc de prestigiu în
ierarhia de valori a Europei şi a
lumii. Cultura, învăţătura
conferă poporului libertate de
gândire, putere de
discernământ, capacitate cre-
atoare, de aceea dezvoltarea
lor trebuie să devină o priori-
tate naţională în Covasna şi
Harghita, zone care au un
handicap prin alungarea unei
mari părţi a intelectualităţii
româneşti în anii 1989-1990.
Din păcate, activităţile culturale
realizate de români nu au nici
un sprijin financiar din partea
autorităţilor locale, lor
spunându-li-se că nu sunt fon-
duri, în timp ce pentru maghiari
se găsesc.

În deprinderea lor de
secole de apărare a graniţelor,
maghiarii se organizează şi se
mobilizează rapid. Specific
comportamentului lor este că
în relaţiile individuale sunt re-
zonabili, dar în stradă, ca
gloată, îşi pierd echilibrul,
devin agresivi şi de nere-
cunoscut. La aceste stări nu
trebuie să se ajungă că atunci
situaţia scapă de sub control,
cum s-a întâmplat de atâtea ori
în istoria nefastă a românilor,
deveniţi cel mai adesea vic-
time.

Maghiarii au un pro-

gram de obiective pe etape:
consolidarea învăţământului,
bisericii şi administraţiei; uti-
lizarea strategiei: întâi
acţionează şi apoi legiferează
(prin ea românii sunt puşi în
faţa faptului împlinit şi, apoi, se
cere legalizarea acelui fapt,
strategie care la guvernanţii
români fără fermitate şi care se
tem de reacţiile Occidentului a
dat rezultate); puternica impli-
care politică a bisericii în 
realizarea programului etno-
centric, care le ordonă
enoriaşilor inclusiv pe cine să
voteze; amplasarea de
inscripţii bilingve prin hotărâri
ale Consiliilor Local; autonomie
extinsă, termen confuz, prin
care semnifică: autoguvernare,
autodeterminare, autonomie
individuală; elaborarea unei
constituţii proprii în care Art. 1.
că România este stat naţional
suveran şi independent, unitar
şi indivizibil este reformulat;
dezvoltarea pe bază regională
cu armată proprie, cu două
limbi oficiale, drapel etc.

Românii nu au nimic
comun cu extremismul, sunt de
acord cu drepturile maghiarilor,
dar vor să aibă şi ei drepturi, ca
toţi românii din ţară. Toleranţa
lor nu-i ajută întotdeauna,
devine povara bunătăţii noas-
tre. Deşi este o calitate a
supravieţuirii, toleranţa se
soldează pentru ei şi cu
pierderi. Oamenii îşi pierd
identitatea de români. Copiii,
după patru clase, învaţă în
limba maghiară pentru că nu
sunt şcoli. Problemele şcolii
româneşti sunt umilitoare, sunt
ignorate, iar prin ignorare se
ajunge la izolarea românilor de
fraţii lor români din ţară.
Maghiarii susţin că s-au născut
aici şi de aceea sunt stăpâni.

Cartea românească pătrunde
tot mai greu, pe când Bu-
dapesta vinde în Harghita de
cinci ori mai multe cărţi decât
în Ungaria. În ceea ce priveşte
presa centrală, nuanţele sunt
foarte importante. Presa
centrală nu reflectă nici
nuanţat, nici suficient problem-
atica relaţiilor interetnice.
Presa maghiară profită de
greşelile din presa centrală şi
îşi vinde propriile ziare şi in-
terese.

Din fericire, românii au
alături Biserica. Așa cum
subliniază și sociologul Ioan
Lăcătuşu există o fericită
simbioză dintre biserică şi ide-
alul naţional cu profunde
rădăcini în istorie. Mai mult ca
în orice parte a ţării, în Sud-
Estul Transilvaniei, spune au-
torul amintit – biserica
ortodoxă a identificat idealul ei
creştin cu cel naţional, lucru
uşor de observat în conştiinţa
publică şi în relaţiile interper-
sonale din satele cu populaţie
etnic mixtă în care biserica
„ortodoxă” însemna biserica
„românească”, iar o seamă de
termeni primesc atributul de
„românesc” precum, „religie
românească” sau „valahă”,
„cimitir românesc” sau „preot
român” etc. Iar românii, lipsiţi
de statute sociale, averi sau
alte bunuri materiale îşi
păstrează cu străşnicie singura
lor bogăţie: lăcaşurile de cult.

Așadar, poporul
român are o mare calitate:
toleranţa. El trăieşte însă o
mare dramă: este minoritar în
propria-i ţară, în centrul ei, iar
cei ce o conduc, guvernanţii,
politicienii în general, nu-l
înţeleg. Adesea, nici măcar nu-
l ascultă…

●
Supraordonanța și subordonatulSupraordonanța și subordonatul

Vasile I.
Zărnescu

CConform denumirii
sale, o ordonanţă de urgenţă
se promulgă cînd există o
situaţie de urgenţă, evidentă
pentru toată lumea – precum,
de exemplu, o calamitate
naturală, aşa cum au fost
inundaţiile din nordul ţării, în
timpul verii, cînd Parlamentul
Ţării era în vacanţă. 

Altfel, nimic nu justifică
respectiva măsură. Dacă,
dimpotrivă, se emite o
ordonanţă de urgenţă fără
temei real şi evident, se induce
în conştiinţa publică starea de
panică, presupunîndu-se că
Guvernul României, în pri-
ceperea sa, adoptă această
hotărîre întemeiată pe
informaţiile – multiple şi, mai
ales, secrete – referitoare la
anumite stări potenţiale de
pericol natural sau social, de
care dispune numai el, dar nu
şi opinia publică.

În acest sens,
Ordonanţa de Urgenţă nr. 31
din 13 martie 2002, privind in-
terzicerea organizaţiilor şi sim-
bolurilor cu caracter fascist,
rasist sau xenofob şi a
promovării cultului persoanelor
vinovate de săvîrşirea unor

infracţiuni contra păcii şi
omenirii, are numai însuşiri
negative, care o fac să fie
condamnabilă în cel mai înalt
grad, odată cu autorii lor efec-
tivi sau morali.

În primul rînd,
adoptarea ei era inutilă,
deoarece aspectele pe care le
reglementează erau, deja,
pedepsite de Codul penal. În al
doilea rînd, este ilogică,
deoarece, neexistînd, în reali-
tate, asemenea aspecte – pre-
cum ar fi „incitarea la ură
naţională, rasială sau
religioasă etc.“, cum stipulează
art. 1 al ordonanţei incriminate
aici –, prin insinuarea lor se
lasă impresia că ele, totuşi, ar
exista. În al treilea rînd, este
dăunătoare, întrucît se pro-
duce pretextul de a se culpabi-
liza naţiunea română pen-
tru aceste comportamente
atribuite ei. Dar aceste atitudini
condamnabile nu au existat
niciodată, altfel nu se aciuiau,
aici, atîţia venetici. Dimpotrivă,
au fost toleraţi de omenia
românului, care a considerat
că, dacă respectivelor grupuri
de indivizi, mînate de
necazurile sau persecuţiile din
ţara de origine, le-a plăcut la
noi, pot rămîne aici, fiindcă
„Pămîntul nostru îi poate hrăni
pe toţi“. Dar respectivele atitu-

dini „cu caracter fascist, rasist
sau xenofob “ nu există nici
măcar la nivelul celor exis-
tente, acum, în ţările „civilizate“
din Occident. Ca, de pildă, în
Germania, care, între 1945-
1975, i-a invitat pe turci şi pe
alţi orientali, ca pe nişte
„muncitori-oaspeţi“, de care
avea nevoie pentru
reconstrucţia ţării lor. Apoi, de
prin 1980, după ce germanii „s-
au văzut cu sacii în căruţă“, i-
au agresat pe imigranţi pe
stradă, în cartierele lor, ba,
chiar i-au ucis şi le-au dat foc
locuinţelor. Cam la fel s-a în-
tîmplat, în Franţa cu maghrebi-
enii. Dar, în România,
niciodată. Deşi O.U.G. nr.
31/2002 vizează interzicerea
organizaţiilor şi simbolurilor cu
caracter fascist, Guvernul
României a aplicat şi aplică po-
litica „dublului standard“ şi
ignoră cu desăvîrşire activi-
tatea tipic fascistă a U.D.M.R.,
pentru că co-guvernează cu
ea, după cum au relevat, între
timp, multe publicaţii..

Aşadar, Guvernul dă
Ordonanţa de Urgenţă nr.
31/2002, deşi nimic din ceea
ce circumscrie ea nu este ur-
gent, dar acţiunile de tip fascist
ale lui albert almos, care
creează o stare de urgenţă,
sunt trecute sub tăcere» (cf.

Ancheta, nr. 47, 21-28 iunie
2002, p. 7). În acest context,
fostul şef al Statului Major
General, aprecia „cu îngrijorare
că, în caz contrar, există riscul
major al apariţiei unor situaţii
limită, care să impună actu-
alilor guvernanţi recurgerea la
aplicarea «deciziilor de necesi-
tate»“ (cf. Curentul, 22 iulie
2002, p. 1 şi 3).

În esenţă, O.U.G. nr.
31/2002 este neconstituţională
şi, totodată, dublu ilegală: pen-
tru că nu există realitatea care
să îi dea consistenţa legală
necesară şi, apoi, pentru că
Parlamentul funcţiona la vre-
mea emiterii sale. Aceste
„calităţi” extrem de negative
ale O.U.G. nr. 31/2002 relevă,
totodată, caracterul de subor-
donat pe care l-a avut prim-
ministrul român Adrian
Năstase faţă de cei din S.U.A.
cărora le-a promis că va
dărîma statuile Mareşalului Ion
Antonescu – de fapt, de
„supra-subordonat“, dacă ne
putem exprima astfel, adică
dovedeşte obsecviozitate
(citeşte: „lichelism“) în cel mai
înalt grad, precum o
marionetă.

Asemenea slugărnicie
a conducătorilor Ţării nu s-a
manifestat în toată Istoria
României. De aceea este ex-

trem de periculoasă promul-
garea – fie şi în forma aceasta,
neisprăvită – a O.U.G. nr.
31/2002 şi aplicarea ei, ilegală,
după cum am demonstrat. 

Calificativul de „crimi-
nal de război“ dat Mareşalului
Ion Antonescu este preluat 
din „judecata“ Tribunalului
„Poporului“ – tribunal, dirijat, în
fond, de U.R.S.S. –, care l-a
condamnat pe Mareşal pentru
că a participat la lupta contra
comunismului sovietic. Numai
că aici este evidentă schizofre-
nia politică de care a suferit
Guvernul Adrian Năstase, con-
taminat de schizofrenia
propagandistică a cercurilor
oculte din Occident: pe de o
parte, poporul român este
acuzat, acum, de „a fi fost co-
munist“, de către o şleahtă de
intelectuali ipocriţi şi
internaţionalişti, aidoma
comuniştilor – deşi respectivul
comunism i-a fost impus. Pe
de altă parte, Mareşalul Ion An-
tonescu este, acum, con-
damnat a doua oară,
preluîndu-se, cu o ipocrizie
criminală, judecata făcută de
un tribunal comunist, care era
o făcătură manipulată de sovi-
etici. dolari daţi zarafilor ca
„daune de holocaust“.

●
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Ce reprezintă cei „13 generali maghiari din revoluţia de la 1848 – 1849” pentru români?Ce reprezintă cei „13 generali maghiari din revoluţia de la 1848 – 1849” pentru români?

Corneliu
Aiudeanu

CComemorarea destul
derecentă a celor „13 generali
maghiari”, de către etnici şi
reprezentanţi ai minorităţii
maghiare din România laolaltă
cu cei ai Ungariei se înscrie pe
aceaşi linie a antiromânismului
exacerbat, obrăzniciei fără lim-
ite şi ofensei la adresa naţiunii
române manifestate constant,
în ultimii peste 20 de ani, de
susţinătorii şi promotorii
maghiari şi secui, din România
şi unguri din Ungaria, de
formaţiuni politice, diverse
organizaţii, asociaţii, etc. ale
acestora, ai ideologiei revizion-
ist-iredentiste, revanşarde,
segregaţioniste sau autono-
mist – separatiste teritoriale.
Sunt numeroase exemplele
când aceşti duşmani pe faţă ai
statului naţional unitar român
sărbătoresc şi comemorează,
pe teritoriul României,  mo-
mente şi evenimente socotite
de ei „măreţe pentru istoria Un-
gariei”, dar care pentru români
au fost tragice şi dureroase.

Fără a dovedi nici cel
mai mic respect faţă de
asemenea sensibilităţi
naţionale - proprii, de altfel,
fiecărei ţări sau naţiuni din

lumea largă a căror istorie a
fost marcată de  tragisme, orori
şi drame profunde – nostalgicii,
de aici, din Ungaria şi de
aiurea ai statului ungar de di-
nainte de Trianon au sărbătorit
cu pompă şi mândrie, între al-
tele, „15 martie 1848”, „70 de
ani de la intrarea lui Horthy
Miklos în oraşul Miercurea
Ciuc”, ba chiar au riscat
conştient ruperea relaţiilor din-
tre România şi Ungaria prin
acţiunea de reânhumare, în
ţara noastră, a fascistului an-
tiromân şi antisemit horthyst şi
szalasist Nyiro Jozsef, îl
venerează şi îl sărbătoresc pe
Vass Albert, unul dintre
macabrii  criminali maghiari ai
ocupaţiei horthyste a zonei de
nord-vest a României, criminal
de război,  etc.!

Cine au fost cei „13
generali maghiari”? Aceasta
este denumirea generică sub
care i-a făcut cunoscuţi istori-
ografia ungară. Aceştia au fost:
Karlo Knezic, croat, numit gen-
eral de Lajos Kossuth; Karoly
Vecsey, maghiar, numit gen-
eral de Kossuth; Erno Kiss,
armean, numit general de Kos-
suth; Jovan Damjanic, sârb,
numit general de Kossuth;
Ludwig Aulich, german, numit
general de Kossuth; Arisztid
Dessewffy, maghiar, căpitan;
Georg Lahner, german; Vilmos

Lazar, maghiar; Karl August,
conte german; Jozsef
Nagysandor, maghiar; Ernst
Poelt von Poeltenberg, conte
austriac, numit colonel de Kos-
suth; Josef Schweidel, aus-
triac, maior şi Ignac Torok,
maghiar. Prin urmare, în reali-
tate, ei ar trebui numiţi „cei 13
ofiţeri de la Arad”, întrucât
numai cinci dintre ei au avut
gradul de general. Mai mult,
doar cinci dintre aceştia au fost
de etnie maghiară, restul de
opt având etnie austriacă,
germană, sârbă, croată şi
armeană. Toţi au fost ofiţeri ai
armatei imperiale austriece, iar
prin dezertare şi trădare s-au
alăturat armatei revoluţionare
maghiare şi au participat la
luptele duse de aceasta îm-
potriva armatei populare
revoluţionare româneşti din
Transilvania, condusă de
Avram Iancu şi a imperialilor.

După înfrângerea şi
capitularea resturilor armatei
maghiare, la Şiria, lângă Arad,
„cei 13” au fost făcuţi prizonieri
de amata ţaristă şi predaţi aus-
triecilor. Potrivit tuturor
uzanţelor militare, inclusiv pe
timp de război, aceştia au fost
condamnaţi la moarte, de
curtea marţială, prin
spânzurătoare pentru trădare
şi trecerea de partea inamicu-
lui. Prin acţiunile lor armate

„cei 13” au susţinut prevederile
programului revoluţiei
paşoptiste maghiare, inclusiv
punctul 12 al acestuia care
stipula alipirea forţată a Tran-
silvaniei la Ungaria împotriva
voinţei românilor majoritari! 

Parte dintre ei, având
şi funcţii de comandă, sunt
răspunzători, alături de ceilalţi
mercenari şi aventuriei din ar-
mata aşa zis revoluţionară
maghiară, comandată de
Jozsef Bem, de uciderea a
peste 40 000 de români, dintre
care peste 100 de preoţii
ortodocşi români spânzuraţi,
de arderea şi ştergerea de pe
faţa pământului a peste 300 de
sate locuite de români, de sute
şi sute de crime barbare şi
atavice, de miile de schingiuiri,
de execuţiile „tribunalelor de
sânge maghiare” destina-
te exterminării românilor
transilvăneni. Ei i-au ucis pe
românii transilvăneni care îşi
apărau dreptul la libertate
socială şi naţională! Asta
reprezintă pentru noi românii
„cei 13”!!!

În anul 1925, în timpul
României interbelice, perioadă
istorică caracterizată printr-o
imensă demnitate naţională şi
un accentuat patriotism,
susţinute de personalităţile ce
făuriseră România Mare la
1918, guvernul Ionel Brătianu

şi Regele Ferdinand Întregit-
orul de Ţară au dispus demo-
larea monumentului ridicat de
Ungaria, la 1881, la Arad, în
memoria „celor 13”, înţelegând
că acesta reprezenta un afront
la adresa României dar şi pen-
tru a stopa acţiunile revizion-
iste maghiare, în general,
practicate de regimul horthyst
al Ungariei împotriva ţării noas-
tre. În anul 2004, Guvernul
României, printr-un act de
gravă eroare de guvernare ce
impietează memoria românilor
care s-au jertfit în luptele cu
duşmanul ancestral maghiar
pentru libertate naţională în
Transilvania şi nu numai, -
aceasta în ciuda unei puternice
opoziţii – aprobă reamplasarea
monumentului „celor 13”, la
Arad! 

Nu există nici o
motivaţie în susţinerea acestei
decizii ruşinoase  şi descalifi-
cante pentru guvernul respec-
tiv pentru că nu poţi justifica
niciodată, nicăieri şi în faţa
nimănui, în această lume,
aprobarea ridicării unui monu-
ment în ţara ta care să evoce
pe criminalii strămoşilor tăi!

●

Treziți-vă, români!Treziți-vă, români!

Ion
Măldărescu

DDupă ce băncile i-au
atras pe români în capcana
„creditului cu buletinul", criza
fabricată şi-a arătat colţii. 

Sute de mii de
salariaţi „disponibilizaţi" sau
pur şi simplu concediaţi, n-au
mai avut resurse nici pentru
supravieţuire, cu atât mai
puţin pentru a-şi achita da-
toriile şi ratele la bănci. Aşa
cum am importat fel de fel de
„sărbători" comerciale, gen
Valentine Day sau Hal-
loween, tot astfel a fost im-
portat sistemul occidental
„american", prin care s-a în-
puiat pe plaiurile mioritice -
nici nu se putea altfel - o
nouă specie de paraziţi - „re-
cuperatorii", un fel de vulturi
devoratori de „cadavre". 

Războiul psihologic
purtat de aceşti interlopi aflaţi
la limita legii are destui adepţi
printre corupţii barourilor de
avocaţi. Mulţi dintre ei, avizi
de câştiguri facile s-au trans-
format în „recuperatori", deşi
s-au şcolit să respecte şi să
apere legea.

Cum să nu dispară
grija faţă de popor când, de
mai bine de de douăzeci de
ani, la conducerea României,
pe care o consideră sat fără
câini, se tot rotesc aceiaşi 
jefuitori la drumul mare,
preocupaţi de înavuţire
rapidă şi fără scrupule.
Românii, lăsaţi pradă
cămătarilor bancari, disperaţi

şi dezorientaţi, abandonaţi de
proprii conducători, caută
soluţii, se sinucid sau
părăsesc ţara. Ajunşi victime
ale sistemului social corupt,
rămân datori la întreţinere, la
achitarea serviciilor (energie
electrică, gaze, telefon...) îşi
pierd locuinţele, ajungând pe
drumuri, îşi pierd demnitatea
umană, respectul faţă de stat
şi chiar faţă de propria
persoană. 

Orice s-ar spune, cu
toate neajunsurile ştiute,
vechiul regim , „ceauşist",
avea mai multă grijă faţă de
om. Absolvenţii liceelor, ai
facultăţilor şi şcolilor profe-
sionale (dispărute azi, de
parcă de meseriaşi nu ar mai
fi nevoie) aveau, după ab-
solvire, locul de muncă asig-
urat. Mă poate contrazice
cineva? Până în 1989,
economia „cu picioare de lut",
cum o numea cineva,
funcţiona la capacitate
maximă. 

Acum, ultimele
citadele ale economiei, ale in-
dustriei „comuniste", sunt fal-
imentate sistematic, chiar de
către cei care, prin lege şi
funcţie au obligaţia să apere
avuţia ţării. Dacă până în
1989, pe râul Olt - pentru a
da un exemplu - au fost con-
struite şi puse în funcţiune 22
centrale, după 1990, pe par-
cursul a două decenii abia s-
au mai terminat două (aflate
la nivelul anului 1989 în sta-
diu de construcţie de peste
70 la sută). De precizat că
cele două au fost finalizate şi
puse în funcţiune cu „forcep-
sul", adică mai mult prin

voinţa salariaţilor, decât prin
(ne)înţelepciunea decizionar-
ilor. 

Nu trebuiesc studii
economice pentru a putea
distinge care dintre sisteme
au acţionat în folosul sau în
detrimentul cetăţeanului: sis-
temul „putred" socialist 
sau sistemul capitalismului
sălbatic instalat după '90? În
acest context este inevitabil
să amintim de siguranţa
socială. Câte locuri de muncă
şi câţi „şomeri" avea Româ-
nia în 1989, în comparaţie cu
numărul de la nivelul anului
2012? În locul fabricilor s-au
construit mall-uri, în locul
terenurilor agricole au răsărit
cartiere rezidenţiale. I-a între-
bat cineva (Justiţia) de unde
au avut banii pe care-i flutură
sau pe care-i aruncă
lăutarilor la nunţile opulente
politicienii corupţi şi ţiganii
sugrumaţi cu kilograme de
lanţuri de aur ? Legea18
emisă de Ceauşescu n-a fost
abrogată, ci ascunsă într-o
firidă întunecată şi uitată a
arhivelor. Poate dau de el
U.D.M.R.-iştii doritori să
desfiinţeze - cu încuviinţarea
guvernanţilor - întreaga
zestre seculară a Arhivelor
Naţionale din România.

Contrariaţi de mai
vechile sau actualele mele
analize, unii m-au numit „nos-
talgic", desigur, înşelându-se.
Nu poate fi vorba de nostal-
gie, ci de comparaţia lucidă a
unui om care a trăit în ambele
sisteme economice. 

Din păcate, corbii,
vulturii devoratori de cadavre
ai sistemului capitalist au

înşfăcat bucată cu bucată,
trupul economic al Ţării.

„Acest popor
înţelegător este ca o turmă
de oi mânată de nişte ciobani
tâmpiţi într-o prăpastie".

„Naţia asta trebuie să
înţeleagă că politicienii pe
care-i votează trebuie să fie
oameni de calitate care să
înţeleagă interesele naţionale
şi să apere ţara, pentru că
suntem într-un moment de
răscruce. Se vrea acum
Moldova Mare a lui Ştefan, se
vorbeşte că Transilvania este
altceva decât România,
însăşi stema ţării noastre nu
reprezintă un simbol al unităţii
naţionale. România nu este o
aglomerare de provincii cum
au arătat tâmpiţii ăştia-n
stemă. 

Suntem un stat uni-
tar, poate cel mai omogen din
Europa. Există o unitate
lingvistică de excepţie; limba
română nu are dialecte ca în
Franţa sau Italia, ci graiuri.
Toţi românii din lumea asta se
înţeleg, vorbesc aceeaşi
limbă, în pofida faptului că
ne-au separat şi ne-au dis-
trus de-atâţia ani. Şi nu mai
ştiu de ce acest popor
înţelegător şi răbdător este
certat ba că n-a ieşit la vot, ba
că n-a făcut nu-ştiu-ce... Este
scârbit de ticăloşii ăştia care-
şi bat joc de el. Este ca o
turmă de oi mânată de nişte
ciobani tâmpiţi într-o
prăpastie."

Ca o concluzie,
ironică, bineînţeles, la
sfârşitul acestei veri, aşa,
pocnind din degete, ne-am
mai căpătuit cu un partid, de

parcă nu era suficientă droaia
celor existente. Când oare or
fi adunat semnăturile nece-
sare, sau poate le-au copiat
după cărţile de imobil ale
blocurilor de locuinţe. Le-a
verificat cineva autentici-
tatea? Categoric, NU! Nici n-
ar fi avut vreme. Un Pinochio
- mare amator de cosmetice -
are tupeul să afirme că
„România este o ţară în
suferinţă, o ţară strâmbată"...
dar cine a adus-o în situaţia
asta? Nu tot ei? Nu trebuie să
pierdem din vedere că,
venind de nicăieri, nu se ştie
niciodată unde pot ajunge
aceşti viitori-foşti-profitori ai
veşnicei noastre tranziţii. 

Ţara condusă de o
mâna unor jefuitori, merge
spre prăpastie, iar ei, atunci
când vor simţi că li se apropie
funia de par, vor urca în
avioane şi vor zbura spre par-
adisurile fiscale de ei ştiute,
unde vor toca, nestânjeniţi,
miliardele furate. În douăzeci
de ani nu am învăţat, să fim
uniţi pentru a elimina răul. 

Singura speranţă de
stopare a avalanşei demola-
toare a rămas votul lucid de
la finele acestui an.

A sosit momentul să
spunem: ajunge cu mita, cu
zaharicalele, făina şi uleiul
împărţit de papagalii cu
eşarfe colorate! Treziţi-vă,
Români!

●
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Turnător în colegiul de alesTurnător în colegiul de ales

Cezar 
A. Mihalache

„VVaranul”, pe nume
de cod Felix, îşi caută iarăşi
loc cald… Că doar nu a ple-
cat de la bucatele restau-
rantului parlamentar pentru
a rămâne chiar pe vecie
maidanez pe lângă propria-
i fundaţie! A plecat pentru că
puseseră ochii pe el ditamai
judecătorii, gata să-l înhațe
în laţul unor dosare legate
de desfacerea borcanelor
cu delicatese dintr-un insti-
tut de cercetări alimentare.
Dar, vorba aceea, unde s-a
mai văzut cotoi pus în lesă
ori, mai rău, băgat la boxă?
Aşa că, înainte să apuce să-
l ia la întrebări vânătorii de
trofee juridice de la înalta
curte cu nume de adăpost,
care mai că şi-ar fi făcut un
guler din blana lui năpârlită
prin conturi de feline, şi-a
rupt public pedigree-ul de
cotoi ales. Şi a şters-o de la
bucate, lâsându-şi dulăii
urmăritori cu buza umflată.
Pentru că, năpârlindu-şi
blana de mâţă de rasă
aleasă, urmăritorii trebuiau
să-i ducă de acum nada prin
tomberoanele rezervate
maidanezelor de rând!

Năpârlire ce l-a și
scăpat de o înaltă jupuire şi
cas(tr)aţie, pentru că, de

unde era gata-gata să-l
înfaşte sistemul pentru a-l
pune în vitrina Europei, şi ce
mai ruşine să devină mâţa
exponat în borcanul
rozătoarelor penale!, în-
teaga tărăşenie de prindere
şi dovedire a vicleniei mâţei
foste turnătoare s-a dus pe
apa sâmbetei. Pentru că,

redevenită zdreanță de
maidan, fără blazon parla-
mentar, procedura de
punere a blanei în cuiul lui
Pepelea-penalul s-a
strămutat pe strada
judecării simplelor do-
bitoace. 

Or, acum, că tot s-a
fâsâit dosarul care era să-l
coste libertatea, vrea să
redevină cotoi cu drepturi de
ales. Şi îşi caută colegiu, nu

pentru studierea bune-
lor maniere ante și, mai
ales,postdelicvenţionale, ci
pentru un fir de tors şi ştors
într-unul dintre fotoliile
bătrânului senat.

Şi totuşi, chiar
scăpată de haita dulăilor-
urmăritori de la înalta curte,
mâţa-varan, specie născută

prin „încorcirea” contra-na-
turii la întretăierea de sis-
teme, a fost luată la ochi de
alţi corbi justiţiari. 

Căci, deşi şi-a
năpârlit cu soi blana de
aleasă în şuba soioasă de
mâţă comună, circul
denunţării vicleniei pare a fi
fost luat de la capăt, zecile
de tinichele prinse de coadă
zornăindu-i urma pe oriunde
ar fi încercat să se ascundă.

De aia are nevoie
Felix de carpetele din parla-
ment. Că trebuie să-şi
şteargă labele de cotoi de
urmele pe care au pus ochii
ulii cei creditori. Şi care îl
caută şi pe sub mustăţile-
antene, şi prin rumeguşul
de treburi media, dar şi
printre ghemotoacele de
ziar-jurnal pe sub care a pitit
alte şi alte mascări nepotriv-
ite. Ba, mai nou, trebuie să-
şi acopere şi sconsul urât
mirositor al tomberoanelor
de chimicale oltevizate,
povestea ştirilor Tv ale vrân-
coaicei cea prea nervoasă
din firea-i ce torcea a şantaj
din vârful antenelor-mustaţă
ieșind la lumină nepotrivit de
nimerit. Cu o vrâncoaică pe
post de încasator, dar nu la
poarta combinatului la tariful
de seară, ci la cel de re-
flectare pozitivă a ştirilor de
zi cu zi. Pentru că, „presta-
toarea” şi-a mutat firea din
media în politica puterii,
doar-doar s-or masca
curvăsăriile (pamfletare, de-
sigur!)  de altădată, până la
urma buba tot s-a descon-
spirat!

Şi Felix şi Vrân-
coaica au dară nevoie de
parlament ca de aer. Pe
linie de partid, pe linie de
presă, pe linie de şantaj-
publicitar. Şi nu un şantaj cu
etaj, ci unul de institut ali-
mentar. Mai ales că, în

vreme ce un executor bate
silitor la porţile PC-ului pen-
tru folosirea de către partid
a unui mieunat cu drept de
autor pe post de melodie de
campanie, un alt motan fără
caracter, de data aceasta
din rasă de pisică armeană,
vrea să sfârtece la fel de sil-
itor cocoloaşele de jurnal
din lădiţa de joacă a lui
Felix. Că s-au găsit printre
resturi şi nisip, fiţuiţile prin
care, mai agârţ, ordonanţa
cotoiului se juca de-a
şoarecele şi pisica cu dem-
nitatea minoritarului.
Şantajul şi etajul?! Nu,
şantajul şi trustul, ba chiar
şantajul şi combinatul! Căci,
peste toate l-a bătut şi
blestemul ultimei vrân-
coaice desconspirate la
prime time-ul netransmiterii
de ştiri incomode
o(l)tevizării Oltchim.

De aici și întreaga
agresiune media a an-
tenelor, care încearcă să-l
salveze pe motanul-fonda-
tor dar și stabilimentul de
prostituție jurnalistică. Iar
mâța cu fular de arhivar va
cădea iarăși în picioare. Dar
nu între picioarele uriașului
de pluș plagiator, ci printre
alte scobitori într’ ale
politichiei de cazan…
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George
Bara

MMă uit destul de rar
la televizor, dar și când apuc
să mă uit îmi dau seama în
primele cinci minute de ce nu
mă uitam în primul rând. 

Peisajul media din
România s-a comprimat și
segregat atât de mult, încât
poate fi separat în două:
politică și semi-pornografie.
Aceste două componente de
bază pot fi găsite câteodată
și împreună la posturile TV la
care nici nu te-ai fi gândit,
cum ar fi cele de sport (care
mai nou se ocupă doar de
sex și politică), dar și la unele
posturi de știri, gen România
TV, care este noul OTV, dar
cu un pic mai multe țâte. Dar
nu poți să te superi pe aceste
posturi TV, căci ele sunt doar
dovada că media în România
a devenit un bun de consum
din categoria hârtiei igienice
sau a a prezervativelor. Pe
capetele seci, uneori blonde,
care ne vomită știri despre
subiecte care nu ne
interesează, nu poți fi
supărat, așa cum nu poți fi
supărat pe un câine care a
făcut treaba mică după cana-
pea.

Dar există și excepții.
Unele din ele țin de domeniul

psihiatriei, prin încrân-
cenarea și abnegația cu care
își urmează țintele. Indiferent
de vreme, situația politică
sau economică, să debitezi
încontinuu aceleași aberații,
zi după zi, legate de același
subiect, nu poate fi catalogat
decât ca o problemă
mentală. Sindromul pickup-
ului stricat, cum îl numesc
eu, se poate observa bine la
un post de televiziune local
condus de groful din Gruia.
Transilvania Live! și Transil-
vania Look, două posturi
bizare cu o agendă ascunsă,
pe care nu știu câți clujeni le
digeră. După lansarea de
anul trecut pe un frig de
crăpau prietrele, aceste pos-
turi TV parcă au devenit mai
desueete și învechite ca și
TVR, Radio Antena Satelor și
National TV la un loc. 

Sub înaltul patronaj
al lui Arpad Paszkany, Ioan
Rus și Vasile Dâncu, adică
sub conducerea exclusivă a
lui Arpad Paszkany senior,
Transilvania Look nu mai are
alt rol decât a difuza în relu-
are emisiuni penibile înregis-
trate la ștrandul din Florești și
de a arăta clujenilor fauna lo-
cala, fie ea politică și
culturală. Probabil mulți clu-
jeni achiesează pe frigul ăsta
la imagini cu fete în bikini în-
registrate astă-vară în

Florești. Pen-
tru unii este o încântare
vizuală, pentru mine doar

dovada ca prostia este uni-
versal distribuită în România,
chiar și în Transilvania. Pe de
altă parte avem de-a face cu
un set de emisiuni avându-l
ca star principal pe o clonă
redusă a lui Banciu, a cărui
singură preocupare este re-
gionalizarea și autonomia.

Știți despre cine
vorbesc, dar prefer să nu îl
numesc. Scria la un moment
dat că s-a săturat de Româ-
nia, a pierdut apoi vremea pe
banii statului român la Brux-
elles și acum s-a întors la
ordin sa propovăduiască re-
gionalisme de tip medieval la
Transilvania Live! Încărcați-

vă cu răbdare și vizionați una
din emisiunile "Presa de la A
la Z", combinație dintre În

gura presei a lui Mircea
Badea și emisiunea lui Ban-
ciu, însă fără părțile umoris-
tice și sau cele inteligente. 
Pur și simplu o demonstrație
de autosuficiență și obsesie
pentru Transilvania ca
regiune autonomă. Oricare
ar fi subiectul, problema sunt
ăia de la București, faptul că
nu studiem mai mult
moștenirea noastră
habsburgică în școli, faptul
că nu suntem destul de mul-
ticulturali, adică că existăm.
Este uneori neplăcut să afli
că absolut nimic din ceea ce
te definește, ca limbă,
moștenire genetică și

culturală, opinii, păreri,
credințe, nu este acceptat de
anumit realizator TV. Faptul
că majoritatea clujenilor ar
trebui reeducați de Transilva-
nia Live! este la fel de
neplăcut și de deranjant,
trimiterile fiind mai degrabă la
unele de tristă amintire, de
pe vremea când în Cluj
piețele purtau numele lui
Horthy și Hitler. Dar ce mai
contează asta, când scopul
principal nu arelegătură cu
noi, clujenii, ci cu interesele
anumitor partide politice.
Până la urmă succesul
tendințelor revizioniste și au-
tonomiste a fost atât de mic
până și în secuime, încât un-
deva, cândva, s-a hotărât că
e mai bine să îi convingem
pe români că cel mai bine le-
ar fi într-o nouă regiune în
care tot alții le vor controla
destinele.

Pentru mine nu
există nicio diferență între
paparudele de la Transilva-
nia Look, care se bălăcesc în
reluare în Aqua Park Florești,
și paparudele de la Transil-
vania Live! care se bălăcesc
în autosuficiență, mediocri-
tate și prostie. Tot paparude
sunt, diferă doar câteva
nuanțe.

●


