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Cezar 
A. Mihalache

ŞŞi totuşi, înţelegerea
preelectorală dintre PSD şi
UDMR funcţionează! Cel
puţin la fel de bine precum
pactul dintre Victor Ponta 
şi Traian Băsescu. Ba, pare
că liniile generale ale
înţelegerii iniţiale vizând
asigurarea continuităţii
prezenţei maghairimii
politice în sfera de interes
guvernamental vor fi chiar
depăşite. Singurul lucru
care diferă de ceea ce s-a
stabilit atunci este faptul că,
acum, în loc să vorbim de
intrarea pe uşa din faţă a
UDMR-ului la guvernare,
aşa cum ar fi fost dacă USL
nu atingea procentele
uriaşe de la parlamentare şi
ar fi avut nevoie de sprijinul
maghiarimii politice, asistăm
la strecurarea uniunii în cer-
cul sferei guvernamentale.
Deocamdată, în zona „de
lobby”, dar, dacă ţinem cont
de răceala tot mai evidentă
dintre social-democraţi şi
liberali, nu ar fi de mirare ca
sub aripa lui Victor bu-
daPonta, UDMR să urmeze
mecanismul portocaliu apli-
cat nu de mult de PDL pen-
tru aducerea UNPR-ului la
guvernare.

Şi nu numai că prez-
ervarea înţelegerii PSD-
UDMR a permis evitarea
alungării din funcţiile minis-
teriale secundare a unor
pioni UDMR, dar actul se
dovedeşte şi un colac de
salvare pentru liderii
maghiarimii care nu au
reuşit să mai prindă un fo-
toliu de parlamentar. De alt-
fel, prinşi cu scandalurile
artificiale de după alegeri,
cu mecanismele de manip-
ulare şi distragere a atenţei
publice, nimeni nu a obser-
vat că încă din prima zi 
de după câştigarea
alegerilor, Victor Ponta a
garantat supravieţuirea
UDMR–ului în structura
guvernamentală. Kiraly An-
dras György este acel per-
sonaj „uitat” în schemele
ministeriale pentru a asigura
un cap de pot acţiunilor vi-
itoare ale UDMR-ului. Şi nu
a fost vorba de o scăpare
accidentală la rocada
politică. Pentru că, ocupând
un post în cadrul Departa-
mentul pentru Relaţii In-
teretnice, acesta a fost iniţial

demis, dar numai pentru a fi
renumit imediat pe acelaşi
post. O demitere care a avut
strict un caracter tehnic,
fiind vorba de schimbarea
numelui instituţiei din Minis-
terul Educaţiei, Cercetării,
Tineretului şi Sportului 
în Ministerul Educaţiei
Naţionale

Dincolo însă de
păstrarea unui cotlon, cât
de mic, în arcul guverna-
mental, premierul a trecut
acum şi la recuperarea unor
personaje cheie ale
maghiarimii politice. Şi chiar
dacă Victor Ponta s-a
dovedit destul de zgârcit cu
oferta de funcţii către restul

formaţiunilor din USL ori
către liderii feluritelor
ONGg-uri care l-au susţinut
electoral (i-am fi spus
„chibzuit”, dar asta doar
dacă dovedea respect faţă
de banul public şi nu ar 
fi supradimensionat struc-
tura guvernamentală!), el
croieşte mecanismele de
strecurare în spaţiul de lid-
ership guvernamental al
reprezentaţilor maghiarimi
politice mai abitir chiar decât
un membru UDMR . Şi asta
chiar dacă românii au votat
masiv USL şi pentru a
vedea UDMR-ul  sancţionat
pentru parteneriatul pe care
l-a avut cu pecinginea por-
tocalie.

Primul maghiar „re-
cuperat” a fost adus chiar în
funcţia de consilier personal
al premierului. Asta pentru a
testa probabil permisivita-
tea societăţii care, deşi
dezamăgită de trădările
politice ale PSD-
ului (deocamdată, doar
politice!), rămâne tăcută şi
inertă în apărarea propriilor
principii. Iar premierul l-a
considerat cel mai nimerit
pentru această acţiune de

recuperare a UDMR-ului pe
Gyorgy Frunda, care nu a
prins un fotoliu de parla-
mentar. Premierul l-a „sal-
vat”, dând un semnal clar al
schimbării regulilor nescrise
de până acum. Pentru că
era o adevărată cutumă ca
pe astfel de posturi să fie
salvaţi fostii directori de
agenţii şi deconcentrate
care şi-au pierdut funcţiile la
rocada guvernamentală.

Or, numirea unui
personaj care a afirmat de
atâtea ori că nu este de
acord cu Art. 1 din
Constituţie în Guvernul
României este o nouă
dovadă a intereselor pe

care le serveşte, de fapt,
premierul. După aflarea
înţelegerii secrete pe care a
făcut-o cu UDMR peste
capul românilor, după gestul
stupefiant de a-l suna pe
preşedintele uniunii chiar în
ziua victoriei USL pentru a
invita formaţiunea la gu-
vernare, premierul îl aduce
în funcţia de consilier al
prim-ministrului României
pe unul dintre cei mai mari
detractori ai ţării. Iar faptul
că numirea lui Frunda a
venit după ce Laszlo Bor-
bely a avertizat că Uniunea
va găsi oricum, după
pierderea mandatului de
senator de către Frunda, o
formulă pentru ca acesta
„să aibă în continuare un
cuvânt”, dovedeşte sub a
cui talpă se află premierul
României.

●

Mai cade un avanpost românesc…Mai cade un avanpost românesc…

Corneliu
Florea

PPot spune, fiind cititor
de presă românească din
1980, când am plecat din
România, că aici în Nord
America CURENTUL a de-
venit cel mai căutat şi apre-
ciat ziar românesc după ce
CUVÂNTUL ROMÂNESC şi-
a încetat apariţia. Este o
publicaţie ce a dezbătut liber,
argumentat şi profund toate
problemele româneşti is-
torice, politice şi culturale din
trecut şi prezent. Este o
tribună liberă în care fiecare
cititor, indiferent de opţiunile
sale politice, de încărcătura
culturală, istorică sau de  ide-
ologiile pe care le
îmbrăţişează, a găsit articole
diferite, clare, documentate
ce îi stârnesc interesul. 

O publicaţie a tot
cuprinzătoare datorită colab-
oratorilor, bănuiesc voluntari,
aşa cum am fost şi la
CURENTUL de la München.
Nu pot să nu amintesc pe cei
ce au scris şi scriu această
publicaţie, începând cu Aurel
Sergiu Marinescu a cărui
memorie Ştefan Străjeri o
păstrează publicându-i în
fiecare număr o pagină din
scrierile sale. La fel simţea şi
făcea şi Vasile C. Dumitrescu
la München, publicând o
pagină din Pamfil Şeicaru.
Un gest de onoare ce
onorează. În problemele
româneşti actuale, domină
cu autoritate, bazată pe
clarviziune şi argument, is-
toricul Mircea Dogaru, profe-
sorul Ion Coja, Ioan Ispas,
Nicolae Balint, Vasile
Zărnescu, scriitorul Cornel
Cotuţiu şi mult regretatul An-
drei Vartic a cărui ştafetă o
duce mai departe, şi în
coloanele CURENTULUI,
Ovidiu Creangă, Nicolae
Dabija, Vasile Şoimaru. 

Colaboratoare de
prestigiu, începând cu Eva
Iova ce se află în cea 
mai vulnerabilă situaţie,
susţinând românitatea acolo
unde este sistematic
deznaţionalizată (Ungaria),
Monica Corleanca, Maria
Diana Popescu şi încheind
cu scriitoarea Silvia Jinga ce
susţine prezentări şi recenzii
de cărţi la înalt prestigiu lit-
erar. Rubrica de spirite cele-
bre a lui Mihai Burduja este o
adevărată oază de cultură ce
te luminează şi îndeamnă la

meditaţie. Mulţi poeţi vin şi
trec cu frunţile grele de ver-
suri, dar strâng mâna lui
Sorin Olariu, bănaţean ca
mine, deci fruncea şi mă
aplec în faţa Doinei Popa.
(CEI pe care i-am omis,
neintenţionat, nu au să mă
ierte, nici nu merit).

Publicaţia este o rap-
sodie românească, ascultaţi-
l pe Enescu şi apoi citiţi
CURENTUL de Michigan, în-
grijit şi călăuzit de sufletistul
Ştefan Străjeri ca pe copil lui
de suflet.

De aceea, nu pot să
accept ideea încetării
apariţiei acestei publicaţii. Nu
pot şi mă mâhneşte. Pentru
mine se închide un ciclu de
30 de ani de a publica la
CURENTUL (1982 – 2012) –
am fost voluntar pe o
baricadă cu steag românesc.

Cititorii vor trece de la
cititul relaxat al unei publicaţii
tipărită pe hârtie, la statul
rigid cu capul într-un ecran şi
cu degetele pe tastatură, cât
despre colaboratorii devotaţi
ai publicaţiei mulţi se vor
risipi, ce păcat, ce echipă am
fost. 

Nu pot să accept să
nu mai am în mână
publicaţia şi colecţia mea să
se oprească aici, aşa cum, în
urmă cu 20 de ani, s-a oprit
cea de la München. Nici
atunci nu am acceptat,
căzuse tirania, venise liber-
tatea şi Vasile C. Dumitrescu
nu putea să continue  spiritul
patriotic a lui Şeicaru la
Bucureştiul lui natal. 

Oare a ajuns mâna
lunga a cotroceniştilor,
victoriştilor, parlamentariştilor
până aici ? Dacă nu,
înseamnă că noi, românii din
Nord America nu suntem ca-
pabili să ţinem steagul, să-l
vedem şi să-l apăram. Se vor
bucura duşmanii noştri,
văzând cum mai cade un
avanpost romanesc. Din
1991 văd cum numai
publicaţiile patriotice cad…

●
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Acţiuni maghiaro-secuieşti îndreptate împotriva Acţiuni maghiaro-secuieşti îndreptate împotriva 
integrităţii teritoriale a Românieiintegrităţii teritoriale a României

Corneliu
Aiudeanu

TToate acţiunile iniţiate,
fie din Ungaria, fie din diaspora
maghiară, fie dinspre minori-
tatea etnică maghiară din
România, au scopul final de re-
dobândire a Transilvaniei sau,
cel puţin, de autonomizare
teritorială a acesteia şi de
atragere în sferele de interese
politice şi economice ale Un-
gariei. Totul a început atunci
când, deşi au semnat Tratatul
de la Trianon, ungurii au de-
clarat că nu îl vor recunoaşte
niciodată, iar parlamentarii un-
guri ai momentului au rostit
înverşunatul slogan şovinist:
„Nem, nem, Soha!” (Nu, nu,
niciodată) şi, mai mult, au jurat
să refacă ”Ungaria Mare”:
„Cred în Dumnezeu, Cred în
Patrie, Cred în reînvierea Un-
gariei Milenare”. Indiferent de
sistemul politic prin care atre-
cut Ungaria – regimul fascist
horthyst, comunism sau regim
democratic – jurământul
privind reînvierea aşa-zisei Un-
garii Milenare s-a transmis din
generaţie în generaţie şi a stat
la baza acţiunilor de politică
externă revanşardă ungare în-
dreptate împotriva României.

Alt factor important
care a contribuit în mod indu-
bitabil la proliferarea paroxistă
a acţiunilor şi manifestărilor
antiromâneşti de esenţă sepa-
ratist-teritorială şi revizionist-
maghiară îl constituie

atitudinea de neimplicare
reală, de aşteptare
nejustificată, de expectativă, a
autorităţilor statului român pe
linia combaterii acestor
manifestări. Cauzele acestei
atitudini sunt diverse. În princi-
pal, este vorba despre situ-
area, la un moment dat, pe
unele funcţii decizionale impor-
tante în statul român a unor
persoane fără expertiză în
acest domeniu şi prin urmare

uşor influenţabile pentru a lua
decizii, unii chiar fără să-şi dea
seama, contrare ineresului
naţional. Tot la acest capitol
este de reţinut şi reuşita
plasării unor persoane fidele
politicii  Budapestei la nivele de
decizie şi de influenţă în statul
român, care, atunci când in-
teresele antiromâneşti în 

plan autonomist-teritorial şi
revanşard maghiare o impun,
sprijină aceste interese. Reali-
tatea confirmă faptul că, în
prezent, autorităţile statului
român nu reuşesc să facă faţă
pericolului extremismului
revanşard maghiar, care are ca
ţintă precisă anularea
integrităţii teritoriale  a
României, generat atât din ex-
teriorul cât şi din interiorul ţării
noastre.

Dintre cei doi factori
amintiţi mai periculos este cel
intern constituit atât din ele-
mente aparţinând minorităţilor
maghiară şi secuiască 
ce împărtăşesc concepţii
antiromâneşti,  revanşarde în
plan  autonomist-separatist-
teritorial, cât şi din elemente
româneşti, aşa numitele „cozi

de topor”, care din diferite mo-
tive, sprijină această politică
contrară intereselor naţionale
ale României. Acest lucru este
paradoxal, de neînţeles pentru
mulţi români, dacă luăm în cal-
cul că România dispune de
legi care condamnă  acţiunile
de orice fel prin care se
atentează la integritatea
teritorială a ţării şi de instituţii
abilitate de lege să acţioneze
pentru identificarea, prevenirea
şi combaterea unor asemenea
activităţi! Dar prevederile aces-
tor legi, este evident pentru
orice om de bună credinţă din
ţara asta, nu se aplică în cazul
extremiştilor maghiari şi secui
care cer în gura mare, în mod
public, autonomie teritorială!!!

Prezenţa „cozilor de
topor” nu reprezintă o noutate
ele fiind prezente şi în Româ-
nia interbelică atunci când au
început să fie identificate de
serviciile de spionaj ungare
care le-au prelucrat, cu pre-
cizie şi  cu succes, aşa cum ne
arată prezentul, până în zilele
noastre. Pentru o cât mai bună
exemplificare, redăm din mem-
oriile unui fost ofiţer de spionaj
român care a activat în pe-
rioada interbelică şi care, în
urma capturării şi mărturiilor
unui spion ungur, a con-
cluzionat următoarele: „…din
studiul făcut asupra acestor
destăinuiri s-au desprins două
idei clare şi foarte bine contu-
rate în ceea ce priveşte factorii
care au facilitat succesele spi-
onajului maghiar, şi anume
corupţia atotstăpânitoare în

aceea vreme şi, respectiv,
uşurinţa şi neglijenţa ieşite din 
comun… 

În privinţa corupţiei,
fostul spion, după ce face
diferite comentarii şi aprecieri
foarte defavorabile la adresa
românilor, trece la descrierea
felului cum a putut intra în ţară
fără nici un act şi cum a
cutreierat această ţară nest-
ingherit de nimeni, graţie
întrebuinţării banului. Din
experienţa făcută, el trage con-
cluzia că în România mică se
putea cu uşurinţă corupe
oricine, începând de la
grănicerul de santinelă şi până
la cel mai înalt funcţionar al
ţării. Dar tot în dezvăluirile
sale, fostul spion mai arată că
în misiunea sa a fost ajutat într-
o largă măsură şi de elementul
neloial, extrem de corupt şi de
laş, care era foarte bine plasat
mai ales în cercurile comer-
ciale ale ţării… Aşadar,
corupţia era aşa de mare încât
în faţa banului nu şedea nimic
în picioare, nici măcar
apărarea ţării” (Spionajul
maghiar în România 1918-
1940, Ed. Concordia, 1990,
pag.7). Este uşor de sesizat
asemănarea extrem de
îngrijorătoare cu prezentul!

●

Bla, bla…Bla, bla…

Aurel
Brumă

DiDialog lângă fosta
Fabrică de țigarete. Pe
fond, clădirea cu ziduri
groase de jumătate de
metru, decopertată, încă pe
verticală în ciuda fierăriei și
tăblăriei mișcate peste
drum, la un centru de
achiziții de fier vechi, că in-
oxul a fost demult pulverizat
prin Europa. Mai apare,
complementar, un body-
guard care păzește poarta
laterală și mașina unui șef,
cum și cei patru-cinci câini
care ar fi fost de rasă dacă
n-ar fi fost maidanezi.

Individul din fața
mea mă întreabă de
sănătate, de Băsescu, An-
tonescu și de Iliescu, pa-
tronul buticului de peste
drum. E jale că e închis. Bu-
ticul. Păcat, zice ăla, de Tra-
ian. Golan, golan da-i totuși
primarul țării. Ce dacă mai
stă un an, doi la Cotroceni?
Ăilalți au fost mai breji? Pe
mine, mai zice individul,
chiar mă pasionează răs-
suspendatul. Fachir, dom-
nule! N-a fost în stare de
nimic dar mereu ne-a con-

vins de contrariu. Fachir. Ce
dacă a pus-o pe fiică-sa în
Parlamentul Euuropean?
Nu era aia, ar fi fost o altă
pațachină dar mult mai puțin
prezidențială. Că sângele
apă nu se face cum nici
țigări Mărășești din ruina
asta.

Și ăla bolborosește
chestii peste chestii de mă-
ntorc să n-apară vreunul de
la CNA, DNA, tralala sau
vreun șef de ziar, că s-a
umplut țărișoara de crâșme,
buticuri și presă mai ceva ca
parlamentul de traseiști.
Hait! Cred că din lipsă de
DDT, că-i cancerigen, ne
paște o nouă epidemie de
pureci, de sictir și bășcălie
autohtonă

Iar ăla, cu ochii pe
intrarea închisă a crâșmei,
continuă de n-are aer. Am
auzit -zice -  că ăștia de s-
au cumetrit cu Casa
Bobolului și-au tras
asigurări de senatori și
deputați pe viață. Și ca să
nu fie prea puțini s-au
înmulțit ca paramecii. Plus
că au venit ăia de la Elodia.
De-acum să vezi circ. Că
Băsescu n-are ce face, c-ar
face. Frecții. Și-a tras pen-
sie pe încă un an de zile,
pensie activă, că, cică, nu-l

mai doare nici în pupă – ca
fost căpitan – de ce-or să
dezghioace ăia din guvern,
că de debarcat n-au cum,
că nu se merită. Că nu-i gu-
vernu lui cum nici țara parcă
nu mai e a lui.

În rest, dacă de-
schide domn Iliescu, dar nu
cred, că-i pe faliment, dai și
tu de-o votcă. Chiar așa, de
unde te știu că parcă te știu
de undeva… Cumva ai can-
didat pe-aici, pin cartier?
Aha. Nu face nimic, numa
să deschidă la Iliescu. Că și
ăsta ar fi candidat dar era în
impact de nume, că mai
fuse unul, tot Iliescu, dar ăla
era cu Ion pe când ăsta e
Ghiță. Iar Ion a fost mai
ghiță ca ghiță, că de aia nu
guiță, dacă înțelegi cum e
cu impactu pe public. Și,
fiincă ești simpatic, hai la
Blegea să bem un vin fiert.

●

Vreau să emigrez în Rusia! Vreau să emigrez în Rusia! 

Matei 
Mircioane

DDom’le, m-am hotărât! Vreau să emigrez în Rusia! Decizia
nu are legătură cu admiraţia mea pentru scriitorii ruşi, pentru
şcoala de balet sau şcoala de patinatori rusească. Nu, nu vreau să
mă fac nici balerin, nci scriitor rus. Pur şi simplu e o formă de
protest. Am văzut că pe la case mari se poartă. De câteva zile, ac-
torul francez Gérard Depardieu a obţinut cetăţenie rusă, ca urmare
a nemulţumirii sale faţă de intenţia guvernului francez de a
suprataxa marile averi.

După el, a urmat febleţea mea, actriţa Brigitte Bardot,
care, zilele acestea, ameninţă că va emigra în Rusia, dacă guver-
nul ţării sale nu va face nimic ca să salveze doi elefanţi bolnavi.
Gesturile lor au avut un ecou uriaş în presa internaţională, aşa că
aceasta este calea!

Dacă vă vine să râdeţi, să ştiţi că nu e de râs. Chiar dacă
Gérard Depardieu are nasul mare, totuşi, Brigitte Bardot era cea
mai sexy femeie din lume, a fost sex-simbolul anilor ’60, şi în
copilărie aveam o colecţie de poze, cu ea, cu Winnetou, Old Shat-
terhand, Sophia Loren, Florin Piersic, Vasilica Tastaman şi Claudia
Cardinale. Deci, pentru mine, părerea lui BB contează.

Acum, vine întrebarea: pentru ce protestez eu? Păi, pen-
tru că presa din România m-a intoxicat cu ştirile şi mai ales cu dez-
baterile nesfârşite despre cum a vrut Sergiu Nicolaescu să fie
înmormântat, care este părerea bisericii ortodoxe şi a lui Ion Ili-
escu în această problemă şi ce culoare a avut paltonul nevestei re-
gizorului la ceremonia funerară. Plus că cetăţenii aceia, care au
strigat „Ruşine! Ruşine să vă fie!”, cu ocazia incinerării regizorului,
cred că se zbuciumă şi nu mai dorm nopţile de grija faptului că su-
fletul lui Sergiu Nicolaescu a fost trimis într-o direcţie greşită.

Tensiunea pe problemă e atât de mare, încât vreau să plec
într-un spaţiu ceva mai liniştit, unde presa vorbeşte mai mult de-
spre calităţile preşedintelui Vladimir Putin, despre preţul gazelor şi
pacea mondială. Nu că m-ar pasiona aceste subiecte, dar, cum nu
ştiu ruseşte, o să fie super!

De fapt, cred că v-aţi dat seama că e o ameninţare! Dacă
ţine, o să extind protestul şi în ceea ce priveşte creşterea taxelor.
Dacă nu ţine, asta e! До свидания! (La revedere!).

●
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Ţintă fixă - Naţiunea RomânăŢintă fixă - Naţiunea Română

Ion
Măldărescu

„Naţiunea română s-
a format abia în secolul al
XX-lea!" (Kelemen Hunor)

DDupă scatoalca
primită la alegerile din
noiembrie 2012, hanul
U.D.M.R.-ului, Kelemen
Hunor a acordat un 
interviu publicaţiei maghia-
re „HVG.hu", comentând
absenţa U.D.M.R. de la gu-
vernare. Pierzând trenul
alegerilor, urmaşii lui Attila
nu mai au linişte. Au scos
din nou la rampă sloganul
xenofob referitor la modifi-
carea articolului 1 din
Constituţia României, care
stipulează caracterul
naţional şi indivizibil al ţării
noastre.

Redau câteva din
insolenţele iredentiste ale
acestui neprieten al
României: „Intenţia mea a
fost să fim la guvernare. 

În sondajele dinain-
tea alegerilor era clar ca so-
cial-liberalii vor câştiga
alegerile, iar comunitatea
maghiară poate fi ajutată
dacă U.D.M.R. este la gu-
vernare. După alegeri, ne-
am implicat în negocieri şi,
în ciuda unui acord de prin-
cipiu la care am ajuns înain-
tea votului, câştigătorii au
impus condiţii pe care nu le-
am putut accepta", a spus
Hunor, în cadrul unui inter-
viu acordat HGV.hu citat de
ziare.com.[ ] Condiţiile la
care se referă iredentistul
maghiar ţintesc modificarea
articolului 1 din Constituţie

care precizează: „România
este stat naţional, suveran
şi independent, unitar şi in-
divizibil".

„România nu este un stat
naţional! "(Kelemen Hunor)

„România nu este
un stat naţional, aşa cum
visează mulţi politicieni", a
declarat necompetent, ne-
abilitat şi tendenţios actualul
han al U.D.M.R., nesfiindu-
se să facă aluzie la posibili-
tatea unui referendum
asemănător celui din
Spania, pentru proclamarea
independenţei Cataloniei.
Potrivit afirmaţiilor acestui
xenofob-iredentist, liderii lib-
erali şi conservatori nu au
fost de acord cu modificarea
Constituţiei (conform cererii
U.D.M.R., nu a maghiarilor
din România) motivând cu
competenţa veterinarului:
„politicienii români nu au
totală încredere că România
este ţara lor, la 68 de ani de
la terminarea Primului
Război Mondial. 

Constituirea naţiunii
române a început, după
părerea mea, în secolul 20",
a mai spus Hunor. Cine să-i
fi cerut părerea? România a
ajuns sat fără câini - proba-
bil eutanasiaţi în cabinetul
veterinar al hanului K.H.),
iar U.D.M.R. îşi face de cap
cu acordul tacit al instituţiilor
româneşti. Nu este pentru
prima dată în istorie când,
urmaşii lui Attila tratează
românii de pe poziţia com-
plexului de superioritate şi a
perceptului lui Dücsö
Csaba, „Nincs kegyelem! "
Istoricii tac. Academia

Română tace. Justiţia este
legată la ochi şi cu antifoane
instalate etanş pe urechile
surde. De ce nu este tras
şeful UDMR la răspundere
de către Parlamentul
României şi/sau organele
abilitate pentru afirmaţiile
jignitoare la adresa Statului
Român?

Românul trebuie să fie „po-
litically correct"

Dacă eu, român, de-
clar în Ţara mea că sunt
naţionalist, occidentalii 
mă vor socoti drept extrem-
ist, xenofob, intolerant,
înapoiat, că fac discrim-
inare. Dacă domnul Kele-
men Hunor afirmă public:
„politicienii români nu au
totală încredere că România
este ţara lor", nu este nici
extremism, nici iredentism,
nici xenofobie, nici
minciună, nici discriminare?
După concepţia unora, noi
românii trebuie să ne re-
vizuim atitudinea, să fim mai
toleranţi, mai răbdători... ca
să putem fi apreciaţi de
prea-generosul Occident şi
de către mai marii Noii Uni-
uni Sovietice (a se citi Uni-
unea Europeană), să
acceptăm orice bazaconie
rău intenţionată a oricui. Un-
gurul din România are voie
să spună orice vrea, românii
n-au voie!

Parlamentul României
tace!

Reamintesc acestui
individ neloial Ţării în care
trăieşte şi al cărei cetăţean
este, şeful unei uniuni cu

caracter cultural, aniti-
constituţional, transformată
în partid politic-etnic, că
trăieşte în Statul Naţional
România, component al
Uniunii Europene. Trebuie
să-şi reformuleze sloga-
nurile iredentiste şi să ceară
scuze poporului români şi
minoritarilor etnici ai ţării
noastre. 

Marşând pe aceeaşi
temă, este de neconceput
ca un spion dovedit,
duşman declarat al
României, actualmente eu-
roparlamentar din partea
României, care a jurat
credinţă Ungariei şi a primit
cetăţenia Ungariei, să incite
cetăţenii României la ne-
supunere civică, la ieşirea în
stradă, la ură etnică, fără a fi
pedepsit, fără a i se retrage
dreptul de a mai reprezenta
România. Parlamentul
României tace!

Nu maghiarii de
rând vor dezmembrarea
României, ci viperele
iredentiste

Ţinându-i isonul,
U.D.M.R., aflată la gu-
vernare de mai bine de 21
din cei 23 de ani care au tre-
cut de la balamucul decem-
brist, aplică politica paşilor
mărunţi, luptând cu
obstinaţie pentru sfârte-
carea României. Pe ]ntreg
parcursul acestor ani, cu
acordul tagmei jefuitorilor,
U.D.M.R. şi-a făcut de cap,
şantajând sistematic echili-
brul puterii. Pentru a-şi
atinge scopurile, hanul
U.D.M.R. a menţionat - fără
a da detalii -, că acordul de
principiu pentru cooperare
politică cu U.S.L. este

condiţionat: „Ne-am înţeles
ca România să fie
reorganizată, după alegeri,
în regiuni economice".

Ce nu s-a reuşit în
martie 1990, se vrea acum,
prin regionalizarea-feder-
alizarea României pe criterii
etnico-administrative, nu pe
cele administrativ-istorice.
În fond, cine a comandat re-
gionalizarea şi în folosul
cui? Românii? Nu maghiarii
de rând din România vor
dezastrul şi dezmembrarea
Ţării, ci viperele iredentiste
şi complicii lor, căţăraţi la
butoanele pupitrelor de
comandă de aproape un
sfert de veac. A cui este
România? Românii patrioţi
doresc unirea celor două
Românii despărţite nefiresc
de Prut, în vreme ce
U.D.M.R. clocesc dezmem-
brarea pământului româ-
nesc. Chiar dacă sloganul
U.E. ne îndeamnă la unitate
în diversitate, din partea
U.E.... „paşte murgule iarbă
verde!". Interesele declarate
şi recentul Diktat de Brux-
elles par a fi diferite de cele
ale românilor. Guvernele
României au datoria şi
obligaţia apărării interesele
naţionale, altfel, versurile lui
George Coşbuc pot suna ca
un avertisment: „Să nu dea
Dumnezeu cel sfânt,/ Să
vrem noi [...] Când nu vom
mai putea răbda, [...]Hristoşi
să fiţi, nu veţi scăpa/ Nici în
mormânt! "

Români, uniţi-vă în
cuget şi-n simţiri. Treziţi-vă
cât încă nu-i prea târziu!

●

Crin Antonescu „ţinta” ochită de Tăriceanu prin „ricoşeul” Victor Ponta?Crin Antonescu „ţinta” ochită de Tăriceanu prin „ricoşeul” Victor Ponta?

Ilie
Șandru

S-ar părea că au drep-
tate cei ce afirmă că politica, în
esenţa ei, este imorală.
Motivaţia este că nicăieri ca
aici nu se întâmplă atâtea com-
promisuri, în realitate
adevărate târguri murdare prin
care se urmăresc interese
meschine, pentru menţinerea
sau acapararea, cu orice preţ,
a puterii; nicăieri ca aici minci-
una nu este ridicată la rang de
politcă de stat, folosită în
scopul satisfacerii intereselor
personale sau partinice, flutu-
rate drept ,,interese naţionale”;
nicăieri ca aici imoralitatea nu
s-a cuibărit atât de adânc în
fiinţa celor ce se pretind a
forma ,,clasa politică” a ţării, în
realitate nişte indivizi puşi pe
căpătuială, dornici şi grăbiţi a
acumula averi pe care oamenii
oneşti şi cinstiţi nu le-ar putea
acumula nici dacă ar trăi două,
sau chiar trei vieţi!

Nu face excepţie nici
individul Victor Ponta care s-a
cocoţat în fruntea Guverului

României. Lipsa de moralitate
a acestuia a devenit tot mai
evidenţă în scurtul interval ce a
trecut de la câştigarea
alegerilor din 9 decembrie
2012. De atunci el ţine să ne
dovedească că nu-i mai pasă
de milioanele de români care
au dat votul lor USL. Dum-
nealui a uitat deja că se află în
postura de prim-ministru al
României numai datorită votu-
lui popular acordat USL. Că
acest vot a fost acordat de
alegători în speranţa că în
acest fel ei şi ţara vor scăpa de
cei care şi-au bătut joc atât de
noi, guvernul marionetă, aflat
în slujba lui Traian Băsescu. Iar
din acest guvern a făcut parte
şi UDMR. În acest fel, această
organizaţie anticonstituţională,
antistatală şi antoromânească
s-a făcut părtaşă la toate
nelegiurile petrecute până în
vara anului 2012, fiind tot atât
de vinovată ca şi PDL. Ba chiar
mai abitir, fiindcă a dus tot tim-
pul o politică potrivnică intere-
selor majore ale poporului
român, o politică îndreptată îm-
potriva României, prin toate
acţiunile de sprijinire a
mişcărilor autonomiste pe prin-

cipii etnice, prin contestarea
continuă a faptului că România
este un stat naţional etc.

Desconsiderând votul
popular dat, cu o majoritate
covârşitoare, USD, care
înseamnă un vot de blam dat
vechiului guvern pedelisto-ud-
merist, Victor Ponta vrea cu
orice preţ să aducă UDMR la
guvernarea ţării. Dacă nu a
reuşit s-o introducă pe uşa din
faţă, măcar s-o bage prin uşa
din dos, adică uşa de serviciu!
Nu are însă importanţă pe
unde. Important e să fie acolo,
în guvern, că numai aşa s-ar
putea, vezi Doamne, să fie
,,pace socială” în România.
Mai degrabă ar fi vorba de o
,,pace politică”, prin care Ponta
să-şi asigura ,,spatele”. Fiindcă
cine ştie ce se mai poate în-
tâmpla, pentru că în politică
nisipurile mişcătoare sunt chiar
mai periculoase decât cele din
natură.

Pe de altă parte, după
cum nici în PSD lucrurile nu
stau chiar atât de roz, după
cum încearcă să ne
lămurească unii, nici în PNL
cerul nu este deloc senin.
Unele intesificări de vânt sunt

şi acolo, care tind să se trans-
forme în furtună. Crin An-
tonescu nu prea are parte de
multă linişte în partidul al cărui
lider este. Sunt destui cei ce
jinduiesc după ea. Priml este
desigur Călin Popescu
Tăriceanu, cel care are de
multă vreme un dinte contra lui
Antonescu. El speră ca, mai
curând sau mai târziu, să
ajungă din nou la conducerea
partidului, sau chiar în cea de
şef al guvernului.

Se ştie că în timpul în
care a fost prim-ministru al
României, Tărâceanu i-a avut
ca aliaţi de nădejde pe
udemerişti, pe care i-a consid-
erat întotdeauna ca fiind ,,oa-
meni de calitate”. Nu
întâmplător deci cu puţin timp
înaintea alegerilor parla-
mentare el a sugerat ideea
aducerii UDMR la guvernare,
indiferent de procentajul cu
care USL va câştiga alegerile.
Probabil – dacă nu cumva
sigur – că în virtutea acestei
păreri USL a făcut înţelegerea
secretă cu UDMR, dată în
vileag de spusele lui Ponta în
seara zilei de 9 decembrie
2012.

Dându-şi seama cât
de nepopulară şi periculoasă
ar fi această acţiune, Crin An-
tonescu a pus, cum se spune,
piciorul în prag şi a zis un ,,NU”
hotărât. Ponta nu a avut ce
face şi a renunţat şi el. Însă
numai pentru moment, fiindcă
i s-a lipit ,,pata” udemeristă pe
creier şi nu mai poate scăpa de
ea. Întrebarea care se pune
este însă una ce vizează acel
târg politic, imoral, de care vor-
beam la început. Ore nu
cumva Victor Ponta a devenit o
unealtă în mâinile lui Călin
Popescu Tăriceanu? Oare nu
cumva prin el Tărâceanu vrea
să lovească în Crin Antonescu,
spre a-l înlătura de la şefia par-
tidului? Nu cumva odată cu
,,şopârla” pe care Tărâceanu
vrea s-o vârse între cei doi
,,prieteni”, el urmăreşte
destrămarea USL şi crearea
unei alte magorităţi? Una din
care să facă parte desigur şi
UDMR, dar, de ce nu, şi PDL.
Nimic nu ne-ar mira, ţinând
seama că mârlănia politcă de
azi se află la loc de cinste.

●



Ghimpele Națiunii

Ocârmuitorul detenţiei spiritualeOcârmuitorul detenţiei spirituale

Cezar 
A. Mihalache

CChiar dacă „ambien-
tul” i-a priit, cu mult mai mult
decât ne-a căzut nouă bine
mediul pe care ni l-a creat el
când era „afară”, deţinutul N
0049 Jilava vrea dezlegare
cât mai grabnică de zeghea
care oricum nu l-a ţinut 
prea departe de treburile
obişnuite. Se vrea afară mai
devreme ca un soi de
recunoaştere a muncii int-
electuale pe care a depus-o
după grati! Acolo unde sin-
gur a decis să-şi stingă
fustările în activităţi educa-
tive, literare şi... didactice.
Şi, de parcă noi l-am fi pus
să (ne) scrie înauntru de-
spre treburile de afară,
acum vrea şi ceva în
schimb. Că aşa e el
obişnuit. Dar nu vrea
„chinezerii” ori alte pros-
tioare pictate sau sculptate,
fie şi de către ceilalţi deţinuţi
colegi (nici măcar de către
talentatul chinez de la Peni-
tenciarul din Giurgiu!), ci ore
numărate pe soroc de elib-
erare anticipată.

Pentru că, aşa cum
nu a făcut el un serviciu cât
de mic ţării fără a-şi lua
partea de tain, o ţară
transformată în furnizor pe
bani publici pentru colecţia
Muzeului Zambacian, nu
era să-şi lase nici icrele „cul-
turale” ale trecerii pe la
Jilava fără a-şi cere partea.
Şi, chiar dacă a scris pentru
a se elibera el de stressul
detenţiei „politice”, acum,
după ce şi-a luat şi doctor-
atul în zeghe, are pretenţii.
Pentru cele trei cărţi scrise
înăuntru, vrea afară. Iar
când va fi afară, o să ceară
şi drepturi de autor pe la
Geneva.

Şi nu o să-i
analizăm calitatea lucărilor
din seria publicisticii de pen-
itenciar, fie ea literară sau
didactică (!), deşi s-ar fi
impus o analiză a rostului
scriiturii sale pentru noi, cei
de afară, dar nu putem să
trecem cu vederea graba
comisiei de eliberări
condiţionate de a lua act şi
a-i aviza plata „în natură”
(liberă!) pentru cele trei
cărţi. Un aviz dat mai re-
pede decât i-ar fi luat

aceleași comisii să
răfoiască toate cele trei
cărţi...

Unde este însă
dreptatea faţă de ceilalţi
puşcăriaşi? Faţă de aceia
care au umplut atelierele de
creaţie din puşcării cu
lucrări cât să numere, nu
săptămâni, ci ani de
eliberări condiţionate?

Desigur, ar fi o
greşeală să ne închipuim că
opera de caritate a
direcţiunii de penitenciare
va mai continua după elib-
erarea deţinutului N 0049
Jilava pentru a fi redat
societăţii. Iar mai temători
decât cei aflaţi acum afară
(captivi oricum în cuşca
politică mai rău decât a fost
N 0049 în celula sa de blog-
ger-deţinut), ar trebui să fie
puşcăriaşii cu valenţe cul-
tural-artistice. Aceia care îşi
mai închipuie poate că vor
constitui o breaslă literară,
transpenitenciară, cu fostul
deţinut, ducând mai departe
linia creativităţii spre un soi
de uniune a scriitorilor în
zeghe. Căci, aşa cum Vân-
tul s-a lins pe briza
inspiraţiei de dreptul de a i
se converti cartea scrisă în

celulă în zile libere, tot aşa
se va fi lins pe bot şi restul
lumii artistice de posibila
continuare acestui obicei
elitist. E drept, Vântu a pla-
giat şi nu a luat aminte că în
detenţie nu e ca afară: cine
copiază, chiar primeşte
ceea ce merită!

Pe de altă parte, ar
trebui să ţinem cont, dacă
nu de calitatea lucrărilor,
deşi valenţele pe care le-au
apreciat „corifeii” comisiei
de eliberări condiţionate, şi
încă pe necitite!, denotă clar
talentul de scriitor al publi-
cistului N 0049 Jilava (să fi
lăudat fără a fi citit e mai
ceva decât a fi linguşit ca
simplu ocârmuitor!), ar tre-
bui să ținem cont dară
măcar de cantitatea operei
în zeghe. Căci, dacă N 0049
s-a dovedit atât de prolific
după gratii poate ar fi mai
nimerit, spre binele cultural
al acestei ţări, să-l mai ţinem
acolo! Vorba aceea, unii
scriitori, obscuri în libertate,
ar fi făcut orice să intre după
gratii dacă ar fi ştiut că aşa
vor atrage atenţia asupra
„operei” lor. Or, cetăţeanul
Năstase Adrian este deja
acolo! Şi ar trebui să mai

stea „înăuntru” până se
epuizează tirajele operelor
sale necaptive din captivi-
tatea inspiraţiei vărgate. Că
tot a consumat un cartuş-
valoare pentru a ajunge la
sursa inspiraţiei...

P.S.:

Comisia a dat dară
aviz eliberării înainte de
vreme... Dar, aşa cum a
ţinut cont de contribuţia
puşcăriaşului la binele
umanităţii, tot aşa s-a rapor-
tat şi la propriile reguli,
prima rânduială la solic-
itarea eliberării conditionate
fiind recunoaşterea faptei
de către deținut. 

Or, N 0049 Jilava
refuză să-şi recunoască
fapta, susţinând, şi pe blog-
gul exerciţiilor sale de liber-
tate, că a fost condamnat
politic. Condiţii în care per-
misivitatea comisiei s-ar
putea întoarce împotriva
Justiţiei ca o dovadă a
existenţei acestei prezumţii!

●

Mi s-a acrit!Mi s-a acrit!

Ion Coja

CCirculă pe Internet o
mulțime de materiale care
încearcă să demonstreze că
Talmudul nu este nici pe de-
parte ceea ce „talmudiștii”
susțin că ar fi: un fel de summa
înțelepciunii evreiești, deci a
omenirii!… Citatele din Talmud
care îmi sunt periodic trimise
de diverși corespondenți, ma-
joritatea necunoscuți, sunt teri-
bil de… Nici nu șiu cum să le
numesc! Precare, scan-
daloase, infame… Este puțin
spus! E drept, când și când,
de-a lungul anilor, am mai dat
eu și de citate din Talmud care
mi-au mers la inimă. Regret că
nu le-am păstrat, nu le-am
notat! Cum nu le-am păstrat
nici pe celelalte…

Zilele trecute însă am
primit din nou un astfel de gru-
paj, cu citate a căror sursă era
adnotată cu rigoarea unui pro-
fesionist. Să le iau în serios? 

Așa mi-a venit ideea
să retrimit, să „forwardez” ma-
terialul la câțiva evrei mai citiți,
cu care mă aflu în relații bune
pe Internet, întrebându-i ce știu
ei despre acele citate: sunt au-
tentice sau sunt inventate de
avântul antisemit al unor tem-
beli? Mărturisesc că așteptam,
îmi doream chiar să primesc
un răspuns unanim, același,
plin de indignarea că am putut
da crezare unor elucubrații
anti-semite de cea mai joasă
speță! Din păcate – repet și
subliniez: din păcate, nu am
primit asemenea răspuns! Ci,
dimpotrivă, confirmarea că
„preceptele” respective, atât de
dezonorante pentru orice

evreu, deci și pentru umani-
tate, sunt autentice…

Unul dintre răspunsuri
făcea o precizare, referitoare la
vechimea acelor „sfaturi prac-
tice” pentru evreul credincios,
dând de înțeles că acele în-
demnuri între timp au căzut în
desuetudine, nu mai au nicio
trecere la evreii de azi etc., etc.
Așa cred sau sper că stau lu-
crurile, caz în care mai rămâne
să mă mir de ce evreii nu
procedează la o delimitare
publică, o dezicere, a evreimii
de azi de evreimea sclavă în
antichitate a unor cutume și
năravuri sălbatice, inumane,
degradante, absurde, inac-
ceptabile azi. Doar asemenea
„practici” inumane întâlnim în
mai toate religiile vechi,
precreștine. Cine n-ar accepta
o asemenea poziție afirmată
senin și deschis de evreii de
azi?!

Îmi dau prea bine
seama că nu este deloc simplu
să se producă un asemenea
gest din partea vreunei
autorități religioase evreiești. 

Dar este la îndemâna
inițiativei particulare – ca să zic
așa, a oricărui evreu mai
reprezentativ, a unui Teșu, să
zicem, să pună în circulație
măcar ideea, dacă nu chiar o
listă cât mai cuprinzătoare a
principiilor și prevederilor din
Talmud în care evreii de azi nu
se mai regăsesc, nu le mai iau
în seamă decât ca material de
cercetare științifică a
moravurilor de odinioară…
Ideea că evreii nu mai re-
cunosc în totalitatea sa Tal-
mudul ca izvor de înțelepciune
și comportament corect! 

Ar fi acesta un gest
înțelept, corect, cu efecte

benefice pentru toată lumea,
inclusiv pentru… antisemiți! Ar
descuraja multe scenarii apoc-
aliptice la care suntem îmbiați
de amintitele citate, adică de
Talmud însuși!

Alte texte (materiale)
„antisemite” circulă pe Internet
grupate sub titlul Evreii despre
ei înșiși. Din nou, texte
înfiorătoare, pe care nu le poți
citi cu indiferență, ci cu totală
stupoare! Și din nou întrebarea
și mirarea: Ceilalți evrei au
dezavuat vreodată aceste
declarații? S-au dezis de
spusele unuia sau altuia dintre
cei care afirmă sau proclamă
superioritatea evreului, a
evreimii, dreptul(!) evreilor de a
stăpâni lumea, de a se înfrupta
din munca și truda celorlalți,
disprețul patologic pentru
ceilalți?!… Sunt atât de multe
declarațiile care nu pot fi ac-
ceptate între oameni normali
încât lipsa de reacție a evreilor
normali față de aceste inepții
este de neînțeles! De neînțeles
în termenii unei lumi rânduite
de principiile curente în men-
talul public de pretutindeni!…

Această lipsă de
reacție a evreilor normali ce
poate să însemne?! Poate să
însemne una din două, după
mintea mea:

- Că evrei normali nu
există!

- Că evrei normali
există, dar nu reacționează ca
niște oameni normali de frică
sau din alte motive, mie ne-
cunoscute (mai mult sau mai
puțin)!

Optez pentru cea de-a
două explicație!

Am informații pentru
mine certe cu privire la
teroarea în care trăiesc evreii,

nu cumva să iasă din rând, să
spună altora, ne-evreilor, ce
trebuie ținut secret în interiorul
comunității, al cahalului etc. Îi
pândește „cheremul” și alte
sancțiuni rabinice (și nu
numai!). Dintre acești evrei
normali sau ales primii creștini,
probabil. În epoca modernă, în
România, dintre acești evrei
normali s-a constituit evreimea
„pământeană”, acea categorie
de evrei care, la sfârșitul veac-
ului al XIX-lea, au decis să
renunțe la statutul evreului
rătăcitor, mereu în căutarea
unui profit mai mare – ubi
bene, ibi patria!, și au ales să
se împământenească în
ținuturile carpato-pontice,
românești. Conform principiu-
lui ubi Patria, ibi bene! Au ales
să împartă cu noi bucuriile și
amarul vieții, să accepte fatali-
tatea asimilării, nu sub pre-
siunea vreunei autorități, ci
numai și numai ca proces lent
și natural, consecință a unor
opțiuni individuale, dictate de
rațiuni individuale! Acești evrei
care singuri și-au zis
pământeni, denumire care
chiar li se potrivea, au avut și
un partid, cu care au intrat în
Parlamentul României. Dintre
ei s-au ales evreii care au făcut
mult bine în jurul lor, românilor
în general! Precum frații Graur
(Alexandru, Constantin, Victor
și ceilalți), Edgar Papu, Nicolae
Steinhardt…

Din păcate, apariția
sionismului și a proiectului
Eretz Israel, precum și a
cominterniștilor evrei în Româ-
nia, a dus la dispariția acestei
categorii de evrei! Un veritabil
genocid moral! Despre ei nu
mai vorbește nimeni azi la
Federația Comunităților

Evreiești din România! Nu
cumva modelul respectiv să
reînvie!…

Da, dacă a existat un
genocid, un holocaust anti-
evreiesc în România, în Româ-
nia de dincoace de Nistru,
acesta a fost holocaustul insti-
tuit împotriva evreilor
pământeni de către „frații” lor,
evreii sioniști și cominterniști!
Forma principală de mani-
festare a acestui holocaust a
fost de natură psihică,
mentală: descurajarea oricărei
tentative sincere, cinstite, de
bună conviețuire, în loialitate și
respect, cu populația autotonă,
majoritară! Pământeană!…

În aparență adversari,
sioniștii și cominterniștii au
păcălit multă lume cu așa zisul
lor conflict de idei. I-a unit și-i
unește în continuare comuni-
tatea de interese, identitatea
atitudinii execrabile față de
„ceilalți”, față de ne-evrei.

Aceiași evrei se fac
vinovați și de ceea ce unii au
numit pe bună dreptate holo-
casutul din România care i-a
avut ca victime pe români: pe
cei din Basarabia și Bucovina,
mai întâi, pe cei din România,
din RPR, după august 1944!
Până târziu, în 1964!…

Au revenit pe cai și
mai mari după decembrie 1989
și au provocat distrugerea
economiei românești, destruc-
turarea societății noastre. Cu
ajutorul cozilor de topor, se
înțelege… Nu puține, și bine
cunoscuți unii. Nu toți.

●


