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„Îţi săruţi destinul - fără să vrei.
Ca un pahar din care 

trebuie să bei..”

- Lucian Blaga
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O ţară ca un sicriu imobiliarO ţară ca un sicriu imobiliar

Cezar 
A. Mihalache

ÎÎn ziua în care s-a
prăbuşit o clădire în Centrul
vechi al Bucureştiului, s-a
cutremurat ceva şi pe la
Palatul Guvernului! Nu s-au
zgâlţâit uşile şi ferestrele, nu
au înţepenit nici lifturile, doar
minţile neexecutivului,
aidoma unei gelatine tot mai
lungite de nerespectarea
propriilor angajamente şi
promisuni, par a fi trepidat.
Nu la aflarea veştii că, la doi
paşi de furnicarul de turişti
de pe Lipscani, cad casele
Bucureştiului, ci la brusca
inspiraţie a identificării unui
nou segment de unde se
mai pot tăia ceva bani. Pen-
tru că Ponthausen-ul de la
Palatul Victoria vrea să
demonstreze ţării că îi poate
da o pâine mai ieftină (după
circul alegerilor, ce altceva
ar mai putea oferi, nu?!), dar
are nevoie de o rezervă
financiară pe care bugetele
nu o pot suporta şi trebuie
tăiat leu cu leu pentru a face
iluzia credibilă.

Or, se prea poate ca
tocmai nefericitul eveniment
al năruirii clădirii
bucureştene să fi aprins o
luminiţă în minţile întunecate
de nepricepere ale
finanţiştilor iraţiunii! Pentru
că, deşi cinic, lucrurile aşa
stau în conatibilitate: o
clădire deja prăbuşită
înseamnă o economie de la
fondul de reabilitare a imo-
bilelor. Iar în înţelepciune sa,
„Dorel”-premierul a decis să
taie la jumătate banii pentru
consolidarea clădirilor.

Un gest de care va fi
pesemne tare mândru în
faţa şefilor de la executorii
de ţară care au pus cruce
României, Victor Ponta tăind
acolo unde, mai agârţ, nici
Emil coasă-de-ţară nu a
îndrăznit să bage brişca. Iar
copy-paste nu a dat „cut” la
fondurile de reabilitare doar
pentru anul de graţie în care
s-a urcat cu picioarele pe
ţară, ci pe trei ani consecu-
tivi, probabil pentru ca în al
patrulea, când va trebui să
cureţe imaginea de cioclu în
tunică roşie, să bage pe lista
de promisiuni electorale fon-
durile de reconsolidare a
ruini imobiliare. Şi este doar
un alt punct bifat pe reţetarul
de exterminare a unei
naţiuni care, din vechime, se
încrâncenează să nu
dispară. Iar lista lui Ponta

este poate cea mai lungă,
de la tăierea banilor pentru
terapia intensivă a prema-
turilor la cinica ţigăneala de
a alba-neagra a cocalarilor
guvernamentali cu banii
pentru citostastice, de la
mascarea schemelor de
medicamentaţie a bolnavilor
cronici sub fel şi de prafuri

la, iată!, condamnarea
românilor în a locui în sicrie
imobiliare. Iar ultimele dintre
măsurile „anti anti-dezastru”
se notează pe formularele
din netransparenţa acelor
ministere care, deşi scriu
mare pe site-uri, să se vadă
din balta Brăilei!, că ei, doar
ei, guvernanţii României,
sunt singuri din lume care s-
au implicat în reabilitarea
fondului imobiliar vechi, pro-
prietate privată, în fapt, bagă
şi molozul la reanimare.

Toate acestea se pe-
trec în timp ce „tizul” lui în
aspiraţii la şefia ţării, doc-
torul de la primăria de
carantină pregăteşte la
rându-i un reţetar de elim-
inare pentru bucureştenii din
casele neconsolidate, avan-
sând  un aberant proiect de
renovare obligatorie a
faţadelor clădirilor (deşi altă
„faţadă” ar trebui renovată,
şi nu cea vechii clădiri a
Primăriei Generale!). De-
sigur, costurile, ca agent
sigur şi tăcut de exter-
minare, o „otravă” care nu
va lasa dovezi directe, vor fi
suportate de către fiecare
cetăţean, pensionar ori
disponibilizat, căci aşa se
vor structura sociologic şi
păturile sociale ale
României în vremurile ce
vin.

Şi nu este ceva nou
în patologia de primar a doc-
torului! În urmă cu mai multe
luni, Primăria Generală
achiziţionând… truse de
prim-ajutor pentru a le dis-
tribui locatarilor din clădirile
cu risc seismic. În fond,
dacă îţi pică o cărămidă în

cap, e bună şi o rolă de leu-
coplast, nu?! Iar de ne
aducem aminte şi de mai
vechea achiziţie, „porto-
calie”, a aceluiaşi doctor,
sacii de transportat cadavre,
ar fi poate timpul să ne
întrebăm cum de am lăsat
Bucureştiul pe mâinile aces-
tui „dr. Mengele”?

Aşadar, nerăbdător,
guvernul Ponta ne înghe-
suie într-un sicriu imobiliar e
țară. Că poate, de s-o zgâlţîi
un pic pământul, reușeste
USL-ul să demonstreze că
suntem mai puţini decât pe
listele de astă-vară! Ba, să
nu ne mire dacă Victor
Ponta nu va trece seismele
la index! Pe modelul cvasi-
controlului de la Monitorul
oficial poate va transfera şi
institutul de măsurat
zgâlţâieli direct în subor-
dinea sa. Să nu mai bâzâie
toată ziua părelologii pe la
televiziuni despre cum se
frământă şi pământul în
România! Căci, în fond,
oricum Ponthausen-ul nu
are în cap decât o mare
bulină. Evident, una roşie
(cum altfel?) pe care scrie
Risc pentru ţară…

P.S.:

Tot se agită ministrul
Grapini să schimbe ceva. Să
facă, dacă nu un nou brand de
ţară, măcar câteva mai mici.
Or, poate le face direct pe
cartiere. Fiecare „subbrand”
(citat din ministru!) cu bulina
lui. Ba, cum tot vrea acelaşi
ministru să reactiveze mitul lui
Dracula pentru a atrage turiştii,
să vină aici de bunăvoie să
tragă o mamă de sperietură,
poate guvernul s-a gândit să
asigure şi decorul. Ce

butaforie? Realitatea post-
seismică, să meargă turiştii di-
rect printre ruine, să-şi înfigă
tălpile în molozul de ţară, ba,
poate să calce şi câteva ca-

davre „all-inclusive”...

●

Romeo
Tarhon

EEu m-am clarificat:
lacheii lui Ponta nu mai sunt
lacheii lui Năstase, cum nici
lacheii lui Năsate nu mai sunt
lacheii Iliescului... Iar cei ai Ili-
escului nu prea mai sunt... Nă
vă lăsați amăgiți, punpincuriștii
unora sau altora nu sunt aceiași
cu cei care de la FSN se trag și
doar s-au înmulțit și s-au diver-
sificat adaptându-și buzele pe
formatul morfo-politic al obiec-
tului de pupat și lins. În aproape
un sfert de veac, pozițiile s-au
mai schimbat, roluruile s-au mai
schimbat și... schimbările s-au
mai schimbat. Vă spun cu toată
acuratețea observațiilor că
ceva-ceva s-a schimbat și în
țara asta: liderii politici au ajuns
să se coboare întratât, încât
sunt nevoiți să își ridice ei înșiși
fundul apreciabil spre pupat
public mediatic, politic și cume-
tresc, nu ca pe vremea primului
cotrocean de după marea
vânzoleală, căruia i se căutau
din poziții josnice și dosnice
posteriorul. Sunt nevoiți  să își
salte pe măsură obiectul
fetișului la înălțimea comodă,
spre a nu se mai apleca presta-
torii, și să invite prin atitudine la
gestul reflex cu pricina, căpătat
de la înaintașii în viață,  știindu-
se că nimeni nu va rămâne
neresplătit. Pupat Piața
Endependenți(!) e una, iar
pupat buca șefului ( de stat, de
guvern, de cameră, de minister,
de regie...) e alta!

Ei bine, cât se poate de
subtil și pervers, de pe pozția
de diatamai premierul, Victoraș
transmite sărutări de stânga pe
buca dreaptă aliaților din USL
care trec prin grea încercare: le-
a fost întemnițat finanțatorul, le-
a fost vârât la zdrup magnetul
viu bun să atrăgă și să distragă
mediatic pilitura; le-a fost scos
din cărți paișpe din cărți,
păcăcăliciul, popa prostul... Și,
fiindcă musiu Crinuțu, a  luat
lozul, așa cum s-au înțeles, de
la ciobănescul  mioritic de orig-
ine aromână, ca să fie pus în
cărți  liberale, Victoraș trebuia
ca, în caz de avarie, să dreagă
busuiocul, nu cumva să dea jiji
pe goarnă cât și când a dat
drept dar de coaliție, drept preț
al libertății, drept gaj al
imunității, în caz de vremuri
grele în funcție de hotărârile
judecătorești. Căci n-a fost să
fie cîștigată bătălia pentru
justiție de către autorii loviturii
inteligente de stat, așa cum au
sperat cârlanii Iliescului. După
Năsatase, pe care degeaba au
sperat să-l scoată grabnic de la
închisoare, dar i-au încurcat
mai marii Europei în cârdășie
cu suspendatul, iată încă un
(ș)parlamentar greu, la fel de
guraliv, azârlit în pușcărie, unde
le este locul atât de multor

lichele. Motiv serios să se au-
tosensibilizeze și să se
alarmeze deunăzi însuși pre-
mierul: pușcăriile, la capacitate
maximă, nu mai fac față in-
vazieie de criminali, delapida-
tori, evazioniști, violatori,
țepari... Era nevoie de
arestarea lui Becali și de isteri-
zarea grosului tembel al națiunii
care a votat cuplul contra na-
turii, de stânga-dreapta, Ponta-
Antonescu, să afle și premierul
că au devenit pușcăriile
neîncăpătoare: ”Avem o mare
problemă, apropos de regimul
penitenciar, de aglomerare a
regimului penitenciar. În pe-
rioada următoare, o să avem la
CEDO probleme mari pe
această temă. Asta nu
înseamnă că neapărat trebuie
să avem mai puţini deţinuţi, e
vorba însă de faptul că sistemul
penitenciar din România practic
nu mai rezistă la gradul de ocu-
pare şi o să fim - probabil, sper
să nu se întâmple, dar...- o să
fim, o să începem să avem
condamnări pe această temă la
CEDO", a avut neobrăzarea
subtilă să arunce pisica prim-
impostorului și plagiatorului țării.
Îmi dau seama ce perdaf și-o fi
luat de la mentorul și șeful lui
care a trebuit să suporte
detenția până la capăt, deși
casta lui, oamenii lui
acaparaseră cu atâta ușurință
puterea, cum numai în 1989
reușise ăl bătrân împreună cu
Brucan, Militaru, Măgureanu și
echipa... Cred că Ponta, An-
tonescu și pupincuriștii lor sunt
cu adevărat îngrijorați de faptul
că nu mai au loc confortabil și
onorabil în pușcării penalii de
lux, de condiție, posibil și ei, și
că vor fi obligați să împartă
celulele, curtea și spălătoarele
cu criminalii, hoții și violatorii de
rând, din popor... Motiv pentru
care premierul, la înțelegere cu
Crin, care nu poate ieși în față
cu acest subiect, simțindu-se
cu... Becali pe căciulă, s-a anga-
jat să rezolve această problemă
de importanță capitală, ori
mărind capacitatea de absorbție
și reglementând repartizarea
locurilor pe categorii, niveluri,
pregătire, funcții, contribuții, etc.,
ori micșorând substanțial efec-
tivul efectiv(!) de  pușcăriași, în
funcție de aceleași criterii... Am-
nistie generală! Și, fiindcă ideea
construirii de pușcării în regim
privat, ale căror costuri să fie su-
portate de la buget, nu poate fi o
soluție de dreapta într-un regim
de stânga, nu rămâne decât a
doua variantă: golirea peniten-
ciarelor de tâlhari mai mici ca să
scape cei mari... Propun să ne
așteptăm la rezolvarea cât mai
curând a aceastei probleme
epocale. Ai zice că se așteaptă
valuri masive de arestări, ca pe
vremea lui Stalin. Canalul
Giurgiu ucurești așteaptă.

●

Alianța Irod-Pilat-Ana-Caiafa...Alianța Irod-Pilat-Ana-Caiafa...
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Atac la Constituţia României!Atac la Constituţia României!

Claudiu
Aiudeanu

PProcesul de revizuire
al Constituţiei scoate la iveală,
pe zi ce trece, unele dintre cele
mai „bizare” discuţii şi prop-
uneri al căror subiect este fie
total paralel cu cel în cauză, fie
de-a dreptul deliberat rău
intenţionat. Din această ultima
categorie fac parte, în 
primul rând, sugestile şi
recomandările care vizează în-
locuirea Articolului 1, alin.1 din
Constituţia României care
prevede că: „România este
stat naţional, suveran şi inde-
pendent, unitar şi indivizibil”.
Legat de acest aspect nu ne
miră absolut deloc faptul că
UDMR-ul şi celelalte formaţiuni
şi partide aparţinând
minorităţilor alogene maghiară
şi secuiască din România,
profită, din nou, şi de motivul
revizuirii, pentru a solicita
scoaterea din actuala
Constituţie a sintagmei de „stat
naţional”.

De altfel, nici nu ne
interesează că o minoritate
alogenă din ţara noastră se
declară împotriva unei preved-
eri constituţionale împărtăşită
de cetăţenii români majoritari
ai României. Regula
democraţiei în acest caz este
simplă: în condiţiile în care
drepturile minorităţilor sunt
garantate şi respectate,  aşa
cum se întâmplă, pe deplin, în
ţara noastră,  minoritatea nu
poate impune majorităţii voinţa
sa în ceea ce priveşte definirea
statului. Unde s-a mai pomenit
aşa ceva în lume!? Dacă mai
luăm în calcul şi realitatea că
UDMR-ul şi celelalte partide et-
nice maghiare şi secuieşti 
din România sunt
neconstituţionale – întrucât,

între altele, militează pentru
autonomia teritorială pe criterii
etnice maghiaro-secuieşti,
atentând astfel la caracterul
naţional, unitar şi la integritatea
teritorială a României – având
toate deopotrivă obrăznicia de
a ofensa Constituţia României
şi populaţia majoritară
românească prin cererile lor
aberante, efectiv acestea nici
nu trebuie băgate în seamă
într-o astfel de situaţie.

Ceea ce este
îngrijorător, însă, este că se fac
auzite şi voci din rândul
românilor, puţine într-adevăr şi
dezavuate, care susţin stindar-
dul neorevizionismului
revanşard maghiar antiromâ-
nesc în privinţa Articolului 1,
alin.1 din Constituţie!
Motivaţiile sunt de-a dreptul
ridicole şi imbecile, lipsite de
orice fundament privind viabili-
tatea şi necesitatea lor. As-
cultându-i sau citindu-i pe
aceşti „români” ai impresia că
sunt convinşi că se adresează
unui public retardat mintal ce
poate fi cu uşurinţă manipulat
printr-o dezinformare de cea
mai joasă speţă şi influenţat
să -şi însuşească propaganda
lor antiromânească. Urmăriţi-i
şi veţi vedea că din limbajul lor
nu lipsesc expresii de genul:
„românii sunt închistaţi în trecut
şi nu acceptă uşor noile valori
europene…”, sau „românii tre-
buie să conştientizeze că sin-
tagma de stat naţional nu mai
corespunde prezentului şi este
învechită…”, sau „numai noi şi
foarte puţine state se mai
consideră state naţionale…”,
sau „Transilvania este diferită
de restul ţării şi se impune au-
tonomizarea ei…” sau „sin-
tagma de stat naţional
reprezintă o discriminare la
adresa minorităţilor deoarece
s-ar referi exclusiv la un stat
ce-i reprezintă numai pe

români” etc. Nemernicia aces-
tor cozi de topor, îndreptată
premeditat şi în mod conştient
demolator împotriva intereselor
naţiunii române,  nu are limite
ajungând până acolo încât să
ofere ca soluţie chiar şi modifi-
carea Art.152 din Constituţia
României care interzice tocmai
modificarea Art.1! Motivaţia
este pe măsură, la fel de
perfidă şi anume: De ce să
obligăm generaţiile viitoare să
nu poată revizui legea
fundamentală şi în cazul Art.1?
Dar de ce ar fi interesate
generaţiile viitoare să renunţe
la articolul respectiv şi să
deschidă cutia Pandorei
oferind duşmanilor României
posibilitatea segregării ei teri-
toriale? Acest lucru nu ar folosi
românilor, ci numai neore-
vizionismului revanşard practi-
cat cu atâta înverşunare şi ură
de extremişti maghia-
ri udemerişti, pecemişti,
pepemetişti, sprijiniţi de Un-
garia revanşardă de azi, toţi
laolaltă fiind duşmani ai statului
naţional român, unitar şi indi-
vizibil. Românii trebuie să ştie
că această statuare juridică
fundamentală constituţională –
Articolul 1 din Constituţie –
este tocmai ceea ce împiedică
azi, dar şi în viitor segmentarea
teritorială a României în di-
verse autonomii pe criterii et-
nice sau federaţii! Acesta este
motivul pentru care se doreşte
cu atîta înverşunare scoaterea
sa din Constituţia României!

Tot în sprijinul
duşmanilor Art.1 din Constituţie
au început să apară voci care
susţin că oricum se va impune
renunţarea la acest articol, în-
cepând cu anul 2014-2016,
când la nivelul Uniunii Eu-
ropene s-ar pune problema ca
statele membre să cedeze din
suveranitate acesteia. Cu alte
cuvinte, susţin ei, dacă tot se

revizuieşte Constituţia de ce să
nu renunţăm acum la Art.1. Şi
în acest caz perfidia slugoilor
neorevizionismului revanşard
maghiar atinge cote incredibile
întrucât se pune întrebarea:
Dacă în prezent nu se ştie care
va fi atitudinea, cel puţin a
statelor importante din cadrul
Uniunii, referitoare la o sporire
a cedării de suveranitate către
uniune  sau dacă problema se
va mai pune în viitor, de ce să
înlocuim acum noi românii
acest articol constituţional? Nu
este altceva decât o altă
componentă a  lobby-ului un-
guresc antiromânesc  care
vizează dispariţia României ca
stat naţional şi unitar, croită pe
un discurs speculativ în care
se utilizează în mod voit fals el-
emente ce ţin de o eventuală şi
ipotetică politică europeană vi-
itoare.

Un alt atac la
Constituţia României izvorât
din acelaşi plan neorevizionist
hungarist de revanşe asupra
României, mulat tot pe o mare
aberaţie ce poate fi inclusă cu
uşurinţă în ciclul „noptea minţii”
este discuţia, apărută ca din
senin în ultimele zile, privind
eventuala schimbare a Zilei
Naţionale a României – 1 De-
cembrie şi înlocuirea acesteia
cu 10 mai. Nu trebuie să fii un
as în cunoaşterea istoriei
naţionale şi nici să fi trecut pe
la prea multe ore de istorie în
şcoală ca să îţi dai seama că
diferenţa, ca importanţă pentru
România şi naţiunea română,
dintre cele două date istorice
este enormă. 

Realitatea că la 1 De-
cembrie 1918 s-a creat statul
naţional unitar român prin
unirea Transilvaniei, Basara-
biei şi Bucovinei – străvechi
teritorii româneşti – cu Româ-
nia, surclasează categoric
orice altă dată din calendarul

istoriei româneşti. De altfel,
uzanţa în stabilirea zilei
naţionale a unui stat este, de
regulă, data la care acesta a
luat fiinţă inclusiv prin reîntre-
girea teritoriului său de 
drept printr-o recunoaştere
internaţională sau cea la care
şi-a dobândit independenţa.
Bineînţeles că într-un aseme-
nea caz, pentru susţinerea
alegerii unei astfel de zile,
contează enorm sacrificiile
umane, materiale etc. ale
generaţiilor anterioare  pe care
ele le-au făcut de-a lungul isto-
riei pentru realizarea statului
respectiv. În situaţia României
realizarea idealului unităţii
naţionale, desăvârşit la 1 De-
cembrie 1918,  a fost precedat
de imense jertfe de sânge.
Pentru această Zi au strigat cei
peste 40 de mii de români
adunaţi pe Câmpia Libertăţii de
la Blaj, la 1848: „Noi vrem să
ne unim cu ţara”, pentru
această Zi s-au unit Princi-
patele Române la 1859, pentru
această Zi România şi-a
dobândit independenţa de stat
la 1877, pentru această Zi a in-
trat România în Primul Război
Mondial din care a ieşit
triumfătoare alături de aliaţii
săi! Pentru această Zi, între
1940-1944,  românii din Româ-
nia de nord-vest au fost supuşi
exterminării, unui adevărat
genocid de către ocupanţii
horthyşti unguri şi
ultraextremişti maghiari şi
secui alogeni. Imensa jertfă de
sânge pe care naţiunea
română a dat-o secole de-a
rândul pentru ca această Zi să
devină realitate face ca orice
voce potrivnică acesteia să
constituie cea mai mare
ofensă, o blasfemie, la adresa

românilor şi României.

●

Condiția intelectualuluiCondiția intelectualului

Victor Martin

IInginerul nu este un
intelectual. Nici scriitorul nu
este un intelectual. Nici filozo-
ful, nici profesorul, nici pictorul,
nici criticul literar, nici strun-
garul. Până la un punct. Acest
punct este depăşirea condiţiei
de inginer, scriitor, filozof etc.
Este sărirea peste propria
condiţie meschină şi saltul în
intelectualitate. Intelectual eşti
pur şi simplu. Sau nu eşti.

Intelectualitatea este o
formă superioară de
autopercepţie şi percepţie
externă, în acelaşi timp. Întâi
trebuie să-ţi depăşeşti condiţia
primară de inginer, istoric, filo-
zof sau poet şi să treci 
la condiţia secundară,
superioară, de intelectual.
Dacă ai ajuns la aceasta
condiţie, e de la sine înţeles că
ai capacitatea de a-ţi
conştientiza condiţia. Nu mai
rămâne decât să poţi demon-
stra şi altora că eşti intelectual.
Dacă reuşeşti să activezi şi
percepţia externă asupra ta,
eşti un intelectual recunoscut.
Nu cunoscut, ci recunoscut;
sunt mulţi intelectuali de faţadă
foarte cunoscuţi, dar nu

recunoscuţi. Numai intelectu-
alul recunoscut se poate bu-
cura de un succes real.
Cunoscuţi sunt şi cântăreţii de
manele, şi politicienii, dar
aceştia nu sunt intelectuali.
Numai intelectualul recunoscut
este unul adevărat şi nu presu-
pus intelectual. Să te crezi int-
electual sau să te recunoască
lumea ca intelectual nu este
de-ajuns. Cele două compo-
nente, externă şi internă, pub-
licul şi conştientientizarea
proprie, trebuie să acţioneze
simultan. Nu mai vorbim de
cea de-a treia componentă: cel
care recunoaşte şi certifică cal-
itatea de intelectual a cuiva.
Dacă am face-o, ar trebui sa
analizăm un lucru de la sine
înţeles. Dacă un intelectual
recunoaşte calitatea de int-
electual a cuiva, iar el este re-
cunoscut de un altul, care este
recunoscut de un altul şi aşa
mai departe, putem da, în
acest lanţ teoretic, peste un in-
telectual ambiguu şi tot
eşafodajul se dărâmă. Lucrul e
imposibil deoarece doar un in-
telectual adevărat poate
înţelege şi recunoaşte alt int-
electual.

La nivel primar, de in-
giner, doctor, matematician,

cercetător sau scriitor, poţi
afirma că nu poţi înţelege ceva.
Nu te faci de ruşine. Pui mâna
pe carte, citeşti, socoteşti,
cercetezi, perfecționezi, inven-
tezi, ajungi la o concluzie. Pro-
fesionalismul lucrează cu
adevăruri relative, intelectuali-
tatea cu adevăruri absolute.
Trecerea de la profesionalism
la intelectualitate e drumul de
la dialectică la dogmatism.
Dacă ai ajuns intelectual, nu
mai ai voie să afirmi că nu
înţelegi ceva. Pentru intelec-
tual, nu există lucru de
neînţeles; toate lucrurile sunt
de la sine înţelese, dogmatice.
Intelectualul trebuie să
înţeleagă orice, chiar şi la nivel
intuitiv, dacă nu e posibil altfel.
O inteligenţă superioară, cum
este cea a intelectualului, nu
are voie să se dea bătută în
faţa enigmelor existenţiale sau
de alt fel. De la inteligenţă, se
aşteaptă mai mult decât
punerea în practică a unei idei:
se aşteaptă ideea.

Condiţia de intelectual
este o condiţie ingrată. Oa-
menii conştienţi de acest lucru
se feresc să afirme că sunt in-
telectuali. Ca intelectual, se
cere prea mult de la tine. Sună
frumos să fii considerat int-

electual şi numai proştii pot
cădea în capcana de a se con-
sidera aşa, fără a avea vreun
merit. La starea de intelectual
ajungi doar dacă îţi vezi de
treabă, în condiţia ta primară
de scriitor, inginer sau orice
altceva. Dacă nu-ţi stă capul la
faptul că ar fi bine să fii consid-
erat intelectual, eşti mult mai
liber să te perfecţionezi, să in-
ventezi, să şlefuieşti ce-ai făcut.
Dacă nu cauţi intelectualitatea
ca pe o emblemă, aceasta poate
plana asupra ta tot timpul. E
bine, totuşi, ca această aripă de
înger să te atingă cât mai târziu
posibil, să te lase să-ţi trăieşti
viaţa şi să-ţi vezi de meseria de
inginer, cercetător, filozof, scriitor
de vagoane sau orice altceva.
Dacă vrei să distrugi un profe-
sionist, dă-i iluzia că e intelec-
tual! Începi să-l lauzi, să-l
premiezi, să-l minţi că e peste
măsură de frumos, talentat şi in-
teligent. Desfiinţarea prin
supraînfiinţare e o metodă
cunoscută de veacuri, mai ales
de cei vicleni. Se ştie că nu ţi-e
prieten cel ce te laudă, ci acela
care te critică, numai că puţini au
predispoziţie să recepteze critica
în mod pozitiv. Cei mai mulţi au
predispoziţie să fie linguşiţi,
lăudaţi, premiaţi sau retribuiţi
fără merit şi văd intelectualitatea
ca pe un scop în sine. Între int-

electualism şi intelectualitate e
mare diferenţă; atât de mare,
încât o văd foarte puţini. Prob-
lema nu e dacă un inginer, filo-
zof sau poet e un intelectual, ci
faptul că, dacă vrea să fie un in-
telectual adevărat, de marcă,
trebuie să sară cât mai târziu de
pe treapta de meseriaş pe
aceea de intelectual. Nu trebuie
să ajungă la destinaţie uitând
staţia de plecare. Intelectualul
forţat, cel care urmăreşte succe-
sul facil, nu are viitor; fără trecut,
nu există nici un viitor. Condiţia
de intelectual nu e legată
neapărat de cognitiv, de
diplome, premii sau medalii. Şi
un sudor poate fi intelectual,
cum, tot atât de bine, un acade-
mician poate să nu fie. Umbra
Elenei Ceauşescu planează
asupra multora.

Pseudointelectualii, cei
care se denumesc singuri int-
electuali, de un mic grup de pri-
eteni sau de un mic grup de
interese, deţin, pe moment,
pârghiile puterii: reviste, televiz-
iuni, rubrici permanente în ziare
de mare tiraj sau funcţii bine
plătite. Lor le convine să afirme
că avem democraţie, dar
aceasta nu e decât o
pseudodemocraţie, o putere a
poporului influenţat de ei. 

●



4 Tichia de politician

Propuneri de modificări și completări la Legea fundamentalăPropuneri de modificări și completări la Legea fundamentală

Gheorghe
Funar

1) Articolul 1 – „Statul
Român”, să fie completat cu:
a) alin.6: „ România este con-
tinuatoarea Geto-Daciei, Statul
Primordial, iar românii sunt
urmașii geto-dacilor. ai Poporu-
lui Primordial, leagăn al
civilizației Europei. ”
b) alin.7: „Păstrarea tradițiilor
multimilenare, a credinței
strămoșești și aflarea
adevărului istoric despre
Poporul Primordial și Religia
Primordială sunt obligatorii. ”

2) Articolul 1, alin.3, să fie elim-
inate referirile la idealurile
Revoluției din decembrie 1989,
pentru că a fost o lovitură de
stat, pusă la cale și finanțată
de asasinii economici și
asasinii politici străini, ajutați
de alogeni din România.

3) Articolul 2 – „Suveranin-
tatea”, alin.1 să fie modificat
astfel:
„Suveranitatea națională
aparține numai Poporului
Român, care o exercită prin
referendum. Pragul de partici-
pare la referendum este de
50% plus unu.” Coborârea
pragului respectiv sub 50 la
sută asigură instaurarea dicta-
turii minorităţii asupra
majorităţii !

4) Articolul 3 – „Teritoriul”, să
fie completat cu alin.5: „Reor-
ganizarea teritoriului, sub as-
pect administrativ, se decide
numai de Poporul Român prin
referendum național.”

5) Articolul 4 – „Unitatea
poporului și egalitatea între
cetățeni” să fie completat cu:
a) alin.3: „Toți locuitorii care au
cetățenia română sunt
români.”
b) alin.4: „Românii sunt egali în
drepturi și obligații, fără nicio
discriminare.”

6) Articolul 5 – „Cetățenia” să
fie completat cu alin.3:
„Românii care au obținut dubla
cetățeniei nu pot fi aleși sau
numiți în funcții publice, nu pot
ocupa demnități civile sau mil-
itare.”

7) Articolul 6 – „Dreptul la iden-
titate” să fie eliminat ca efect al
înlăturării oricărei discriminări
dintre cetățenii români. Toţi
cetăţenii României sunt
români. În România nu există
şi nu trebuie să existe majori-
tari şi minoritari, ci numai
români !

8) Articolul 8 – „Pluralismul și
partidele politice” să fie com-
pletat cu alin.3: „Sunt interzise
partidele sau formațiunile con-
stituite pe criterii etnice și cele
care acționează împotriva
Statului național unitar român,
a integrității sale teritoriale, a
limbii române, a drapelului
României sau a imnului
naţional.”

9) Articolul 12 – „Simboluri
naţionale” să fie completat cu

adevărul istoric la alin.1:
„Drapelul României este tri-
color; moştenit de la geto-daci;
culorile sunt aşezate vertical,
în ordinea următoare începând
de la lance: albastru, galben,
roşu.

10) Articolul 13 – „Limba
oficială” să fie completat cu
ADEVĂTUL ISTORIC: „În
România, limba oficială este
limba română, urmașă a Limbii
Primordiale, moștenită de la
geto-daci.”

11) Articol 19 – „Extrădarea și
expulzarea” să fie completat cu
alin.5: „Sunt expulzați din
România cetățenii care nu sunt
loiali statului român, care nu
recunosc statul național unitar
român, care nu cunosc limba
română, care aduc atingere
simbolurilor naționale, care se
pronunță sau acționează pen-
tru orice fel de autonomie sau
drepturi colective.”

12) Capitolul II – „Drepturile și
libertățile fundamentale” este
necesar să fie completat cu
următoarele articole:
a) „Dreptul la demnitate”
- alin.(1) Dreptul la demnita-
te este garantat.
- alin.(2) Statul Român apără
dreptul la deminitate al
românilor.
b) „Dreptul persoanelor în
vârstă de a duce o viață
demnă și independentă, de a
participa la viața socială și
culturală.”
c) „Dreptul la alegeri nefalsifi-
cate și la alegeri libere.”

13) Articolul 22 – „Dreptul la
viață și la integritate fizică și
psihică” să fie completat cu
alin.4: „Este interzisă folosirea
aditivilor alimentari cancerigeni
sau a produselor modificate
genetic.”

14) Articolul 32 – „Dreptul la
învățătură” este necesar să
includă următoarele modificări
și completări:
a) alin.3 să fie eliminat și actu-
alul text să fie înlocuit astfel:
„Pentru învățământul general
obligatoriu statul asigură
existența școlii în fiecare sat.”
b) „Prin bugetul de stat se
asigură anual cel puțin 6% din
produsul intern brut pentru
învățământ.”

15) Articolul 34 – „Dreptul la
ocrotirea sănătății” să fie com-
pletat cu:
a) alin.4 „În România, românii
beneficiază de gratuitate în
domeniul ocrotirii societății.”
b) alin.5 „Prin bugetul de stat
se asigură anual cel puțin zece
la sută din produsul intern brut
pentru sănătate.”

16) Articolul 35 – „Dreptul la
mediu sănătos” să fie comple-
tat cu alin.4: „Este interzisă
folosirea cianurii în minerit sau
exploatarea gazelor de șist
prin fracturare hidraulică” şi
alin.5: „statul este obligat să
asigure un mediu înconjurător
sănătos şi echilibrat ecologic.”

17) Articolul 37 – „Dreptul de a

fi ales” să fie completat cu:
a) alin.3: „Candidații pentru
alegerile parlamentare, eu-
roparlamentare și locale sunt
înscriși pe listele de partid. Se
pot înscrie la alegeri și
candidați independenți.”
b) alin.4: „Alegerea primarilor și
președinților de Consilii
județene se desfășoară în
două tururi de scrutin, dacă
niciun candidat nu a obținut
majoritatea simplă din primul
tur de scrutin.”

18) Articolul 40 – „Dreptul de
asociere” să fie modificat şi
completat la alin.4: „Asociaţiile
şi organizaţiile cu caracter se-
cret sunt interzise.”

19) Articolul 41 – „Munca și
protecția socială a muncii” să
fie completat cu două noi alini-
ate:
a) alin.6: „Statul asigură locuri
de muncă pentru toți cetățenii
majori și apți de muncă.”
b) alin.7: „Autoritățile centrale
și locale, cu sprijinul Parla-
mentului și Guvernului, sunt
obligate să întocmească și să
îndeplinească programe an-
uale pentru asigurarea locurilor
de muncă, inclusiv pentru
revenirea în România a
românilor alungați de
regimurile post-decembriste.”

20) Articolul 44 – „Dreptul de
proprietate privată” să fie mod-
ificat și completat astfel:
a) alin.2 să cuprindă numai
următorul text: „Proprietatea
privată este garantată și
ocrotită în mod egal de lege,
indiferent de titular.”
b) alin.3 să fie completat astfel:
„Lucrările executate de firme
private, titulare ale licențelor de
exploatare a bogățiilor natu-
rale, nu pot fi asimilate sau de-
clarate de utilitate publică.”
c) alin.10: „Este interzisă vân-
zarea pământului românesc la
persoane fizice sau juridice
străine. Cetățenii români care
vând terenuri la străini sunt
condamnaţi la închisoare pe
viață și li se confiscă întreaga
avere.”

21) Articolul 47 – „Nivelul de
trai” să fie completat cu:
- alin.3: „Parlamentul,
Președintele și Guvernul
României au obligația să asig-
ure românilor salarii, pensii și
ajutoare sociale cel puțin la
nivelul mediu al acestora din
țările Uniunii Europene.”

22) Articolul 48 – „Familia” să
fie completat cu:
- alin.4: „Sunt interzise
căsătoriile între persoane de
același sex.”
- alin.5: „Statul este obligat să
încurajeze și să susțină finan-
ciar creșterea demografică a
populației.”

23) Articolul 49 – „Protecția
copiilor și tinerilor” să fie com-
pletat cu:
- alin.6: „Sunt interzise
adopțiile internaționale vizând
copiii de români.”

24) Articolul 54 – „Fidelitatea
față de țară” să fie completat

cu:
- alin.3: „Încălcarea
jurământului se sancționează
cu încetarea mandatului sau
demiterea din funcție, după
caz.”

25) Articolul 55 – „Apărarea
țării” să fie completat cu:
- alin.4: „Prin bugetul de stat se
asigură anual cel puțin 4% din
produsul intern brut pentru
apărarea țării.”

26) Articolul 62 – „Alegerea
Camerelor” să fie modificat
prin eliminarea alin.(2):
„Organizațiile cetățenilor
aparținând minorităților
naționale, care nu întrunesc în
alegeri numărul de voturi pen-
tru a fi reprezentate în Parla-
ment, au dreptul la câte un loc
de deputat, în condițiile legii
electorale. Cetățenii unei
minorități naționale pot fi
reprezentați numai de o
singură organizație.” 

În nicio ţară din Eu-
ropa nu există asemenea
prevederi constituţionale, iar
experienţa din ultimii 22 de ani
nu a fost benefică pentru viaţa
politică şi democraţia din
România.

27) Articolul 70 – „Mandatul
deputaților și al senatorilor” să
fie completat cu:
- alin.3: „Mandatul de senator
sau de deputat încetează în
cazul migrației politice, de la
data acesteia.”
-alin.4: „Se suspendă man-
datul de senator sau de depu-
tat pentru cei implicați în acte
de corupție, până la adoptarea
unei hotărâri judecătorești ire-
vocabile. În caz de achitare își
continuă mandatul și vor fi
despăgubiți.”

28) Articolul 71 –
„Incompatibilități” să fie com-
pletat la:
- alin.1: „Nimeni nu poate fi, în
același timp, deputat, senator,
ministru sau europarlamentar.”

29) Articolul 72 – „Imunitatea
parlamentară” să fie modificat
astfel:
a) alin.1: „Deputații și senatorii
nu pot fi trași la răspundere
juridică pentru opiniile politice
exprimate în exercitarea man-
datului.”
b) alin.2 – se elimină şi astfel
dispar imunitățile pentru parla-
mentari.
c) alin.3 – se elimină şi astfel
dispar imunitățile pentru parla-
mentari.

30) Articolul 76 – „Adoptarea
legilor şi a hotărârilor” să fie
completat cu
- alin.4: „Parlamentul poate
hotărâ şi să ceară poporului
român să-şi exprime, prin ref-
erendum, voinţa cu privire la
probleme de interes naţional.”

31) Articolul 80 – „Rolul
Președintelui” să fie modificat
la:
- alin.2: “Președintele
României asigură respectarea
Constituției și buna funcționare
a autorităților publice. În acest
scop, Președintele exercită

funcția de mediere între puter-
ile statului, precum și între stat
și societate. ”

32) Articol 82 – „Validarea
mandatului şi depunerea
jurământului” să fie modificat la
alin.2 astfel: „Candidatul a
cărei alegere a fost validată
depune în faţa Camerei
Deputaţilor şi a Senatului
următorul jurământ: „Jur să
acţionez pentru propăşirea şi
fericirea poporului român, să
respect Constituţia şi legile
ţării, să apăr democraţia, drep-
turile şi libertăţile fundamentale
ale cetăţenilor, suveranitatea
naţională, independenţa, uni-
tatea şi integritatea teritorială a
României. Aşa să-mi ajute
Dumnezeu !”

33) Articolul 83 – “Durata man-
datului” să fie modificat la:
- alin.1: “Mandatul
Președintelui României este
de 4 ani și se exercită de la
data depunerii jurământului. ”

34) Articolul 84 –
“Incompatibilități și imunități”
să fie modificat titlul prin elim-
inarea imunităților pentru
Președintele României, în-
scrise la alin.2.

35) Articolul 96 – „Punerea sub
acuzare” să fie modificat astfel:
- alin.1: „Camera Deputaţilor şi
Senatul, în şedinţă comună, cu
votul a cel puţin jumătate din
numărul deputaţilor şi al sena-
torilor pot hotărâ punerea sub
acuzare a Preşedintelui
României pentru înaltă
trădare.”
- alin.2: „Propunerea de
punere sub acuzare poate fi
iniţiată de unul sau mai multe
grupuri parlamentare din Cam-
era Deputaţilor şi Senat şi se
aduce, neîntârziat, la
cunoştinţa Preşedintelui
României pentru a da explicaţii
cu privire la faptele ce i se
impută.”

36) Articolul 105 –
“Incompatibilități” să fie modifi-
cat la alin.1 prin eliminarea
excepției referitoare la deputați
sau senatori care să fie , în
același timp, miniștri prin
încălcarea principiului
constituțional al separației put-
erilor în stat.

37) Articolul 107 – „Primul min-
istru” este necesar să fie com-
pletat cu
- alin.5: „Primul ministru este
obligat să prezinte Parlamen-
tului proiectul Legii bugetului
de stat cu excedent bugetar şi
să încheie anul calendaristic
fără deficit bugetar.” Această
modificare este impusă de
noile exigenţe ale Uniunii Eu-
ropene, după criza financiară
internaţională.

38) Articolul 108 – „Actele Gu-
vernului” să fie completat cu
- alin.5: „Anual, Guvernul poate
emite, cel mult, cinci ordonanţe
de urgenţă.”

(va urma)
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Liviu Dra(c)gnea şi ordinul regionalizării cu şorţ şi colan de USLLiviu Dra(c)gnea şi ordinul regionalizării cu şorţ şi colan de USL

Cezar 
A. Mihalache

PPentru a distrage
atenţia de la principala şi sin-
gura întrebare esenţială, vor
românii o regionalizare a
ţării?, pragmaticul boier cap
de regiune aruncă pe piaţă
felurite subiecte de „dispută”.
Mai nou, existenţa (deja!) a
unei dispute la nivelul
populaţiei din „regiuni” şi cele
din „comunităţi” (termen cu
dedicaţie strecurat în proiec-
tul noii constituţii) în ceea ce
priveşte alegerea unei capi-
tale din lista de nominalizări
(de „dânşii” făcută!). Iar aici
este o altă manipulare, pe
lista nominalizatelor la statu-
tul de capitală sau chiar cap-
itale (într-un multiplu de ordin
venit de la putere pentru a da
satisfacţe multiplilor de baroni
locali) găsindu-se strict prop-
unerile făcute de el, doar el,
voievodul regionalizării, cel
ce se visează viitor
preşedinte al Parlamenului
regional!

Dincolo de trasarea
numelor pe opisul dorit de ba-
ronii regionalizării, extrem de
grav este stilul de abordare în
„prezentarea” regionalizării.
Un stil abrupt de impunere a
cel puţin unei decizii deja
luate. Aceea de a se face re-
gionalizarea. O decizie care
care este expediată
alegătorilor la umbra fumi-
genelor legate de „disputele”

orgolioase între cine este mai
capitală,  la pachet cu
aberaţiile promovate de felu-
ritele comisii „civice” şi de
specialitate (politică!) sub nu-
mele de propuneri pentru
modificarea constituţiei.

Şi dăm de o parte
aberaţiile „tehnice” prin care
puterea încearcă să-şi asig-
ure viitorul despotic, pe linie
juridică şi instituţională, fără a
se teme că va fi pusă la colţ
de comisiile europene pentru
că, în subsidiar, ca mod de
comunicare pentru ţară, dar
ca linie principală pentru in-
teresele Europei, a acelei
Uniuni care experimentează
în România viabilitatea
soluţiei de regionalizare în
perspectiva reconfigurării UE
ca federaţia Statelor Unite ale
Europei, ţinta principală este
tocmai verificarea modelului
de regionalizare.

Iar dublul tăiş al
macetei folosite în decap-
itarea fiinţei românismului,
impunerea unei constituţii
care să prevadă inclusiv reor-
ganizarea Senatului sub for-
mula de „Cameră regiunilor”,
şi impunerea regionalizării în
care românii vor fi chemaţi să
se pronunţe doar pe as-
pectele tehnice, de la
„alegerea” capitalei până la,
poate, „selectarea” viitorilor
regiobaroni. Astfel, Liviu
Dra(c)gnea a creat un
adevărat tărăboi din felul în
are românii vor alege între
diferitele oraşe pentru a sta-

bili capitalele de regiuni. O
manipulare pe care nici
măcar nu o stăpâneşte din
poziţia de sah-mat în care
crede că a mutat piesele pe
tabla regionalizării, gura
păcătosului declarând
(singură, independentă de
capul de regiune!) că oricum
alegerea capitalei „va fi
penultima măsură luată în
procesul de regionalizare”.
Or, dacă este penultima
etapă, de ce a fost pusă în
faţa căruţei? Oare nu tocmai
pentru a crea din tropăitul de
presă o perdea care să
mascheze dreptul românilor
de a decide, înainte de toate,
nu asupra capitalelor de
regiune, ci asupra unei even-
tuale hașurări a ţării în acele
structuri care îi vor trasa ofi-
cial statutul de eurocolonie?

Pentru că, iar aici
capul baronului a emis o
judecată corectă, stabilirea
viitoarelor reşedinţe de
regiune va genera cele mai
multe patimi, discuţii şi, mai
ales, carnea de trai pe vătrai
pentru partide, negocierile! O
încrâncenare în care vor fi
împinși şi cetăţenii astfel
încât nimeni să nu-şi mai
pună problema principalei şi
a singurei întrebări care
contează: avem nevoie de re-
gionalizare? Pentru că aici
este, de fapt, miezul „dis-
putei” dintre noi şi „ei” şi nu ar
trebui să ne lăsăm manipulaţi
pentru a-i lăsa tranşeze lu-
crurile acolo, în triada detrac-

torilor de la „Palatul Peniten-
ciarului – Casa Poporului”,
Palatul Victoria şi, evident,
Palatul Cotroceni!

Iar într-o etapizare a
manipulării, pe care o trăim
de mai bine de două decenii,
din ciclu electoral în ciclu
electoral, pe masă au fost
puse şi nelipsitele „sondaje”,
arme esenţiale în impunerea
unei anumite direcţii. Un fel
de „exit-regio” scos din burta
unor case de sondare şi
creionat cu pixul pe aceeaşi
genunchi pe care se trasează
şi hotarele viitoarelor regiuni.
Hotare de regiuni care vor
deveni mai mult decât graniţe
între judeţe, tranşând ţara în
măcelăria deschisă de lo-
catarii „palatelor” mai sus am-
intite. Măcelăria de ciorpârţit
ţara de la care, evident, nici
una dintre javrele politice im-
plicate nu se va fi dat plecată,
scandalizată de mârşava
ciopârţire a ţării, căci do-
bitoacele nu vor pleca nici de
vor fi primit câte un şut în dos
din partea activiştilor-patrioţi
care mai reuşesc să
protesteze ici-colo.

Un sondaj care se
constituie într-o primă
afacere bănoasă pe seama
regionalizării. Şi, chiar dacă
este vorba de mulţi bani, son-
dajul e făcut tâmp şi strâmb.
Căci, deşi face la zecime arit-
metica procentelor pentru
fiecare propunere de capitală
de regiune, nu dă o estimare
nici pentru numărul de

„participanţi” la acest sondaj,
nici pentru marja de eroare
(lucru esenţial pentru o
statistică respectabilă). Dar
acestea sunt lucruri deja ba-
nale pentru căprarul care s-a
pus la şef la regionalizare, pe
care oricum nu-l interesează
cine va suporta cheltuielile cu
„stabilirea” capitalelor de
regiune dacă regionalizarea
va fi respinsă de români.

De fapt, atât de bănoasă este
afacerea regionalizării că
Liviu Dra(c)gnea ar fi în stare
să ascută singur ţepele pen-
tru cei i se se opun! Şi cum
altfel când vorbim de mil-
iarde?! Asta doar „partea”
PSD-ului care se află la prin-
cipalele butoane, pentru
proiectul „Reforma adminis-
trativ-teritorială, mai multă
eficienţă în administraţia
locală a României”, fiind puse
la bătaie 117 miliarde de lei
vechi! Din care, 90 de mil-
iarde de lei, sunt cheltuiţi
doar pentru efectuarea de
sondaje de opinie şi plata
unor „părălălogi” care să
convingă electoratul despre
necesitatea regionalizării, dar
care să destrame şi impresia
generală a megaafacerii de
partid din jurul regionalizării.

●

Cine i-a pierdut mințile lui Victor Ponta?Cine i-a pierdut mințile lui Victor Ponta?

Dan Tanasă

CCongresul UDMR
de la Miercurea Ciuc a fost
un nou prilej pentru pre-
mierul Victor Ponta să arate
câtă lipsă de caracter are și
cât de mult se poate apleca
în fața eternului partid de
guvernământ, UDMR. Spun
etern pentru că UDMR se
află chiar și acum la gu-
vernare. Are directori și con-
silieri prin ministere și
agenții și directori la majori-
tatea deconcentratelor din
Covasna și Harghita.

Cel mai vocal politi-
cian susținător al UDMR a
fost președintele PSD,
vremelnicul premier al
României, Victor Ponta.
Același Victor Ponta care
mi-a strâns mâna la Madrid
și a promis ”fără UDMR la
guvernare” și care în seara
alegerilor anunța de-
mararea negocierilor cu
UDMR, disprețuind total
votul alegătorilor care au
girat antibăsismul USL.
Sâmbătă, premierul Ponta
și-a reiterat dragostea ce-o
poartă UDMR. E obsedat.

În martie 2010,
Ponta se afla la Toplița, la
congresul Forumului Civic al

Românilor din Covasna,
Harghita și Mureș. Atunci
afirma hotărât că ”ținutul se-
cuiesc nu există”. Atunci
Ponta era în opoziție.
Sâmbătă, Ponta s-a dus la
congresul celor care
militează pentru autonomia
teritorială pe criterii etnice și

a girat cu prezența sa dis-
cursul revizionist și an-
tiromânesc al UDMR. Acum
e la putere. Ponta a afirmat
că are un foarte mare re-
spect la adresa steagului
secuilor. 

Același steag de-

spre care se știe că a fost
inventat în urmă cu câțiva
ani de Consiliul Național Se-
cuiesc și despre care
heraldistul român de etnie
maghiară Szekeres Attila
afirma în presa de limbă
maghiară din România că
este o copie după un model

de față de pernă și că nu l-ar
arbora.

Urmărind discursul
premierului Ponta la con-
gresul UDMR am stat și m-
am întrebat cine i-a pierdut
mințile? Afirmația lui cu
privire la găsirea unei soluții

prin care să se garanteze
maghiarilor prin Constituție
că fac parte din națiunea
română este dovada
indubitabilă a faptului că un
iresponsabil din anturajul
premierului i-a pierdut
mințile șefului guvernului de
la București într-un moment
cheie, când se aștepta din
partea premierului să apere
Constituția României, nu s-
o negocieze politic pentru
viitoarele alegeri.

Toți cei născuți în
România și care au
cetățenie română fac parte
din națiunea română. Nu
trebuie nicio prevedere
specială care să-i facă pe
unii ”mai parte” decât alții ai
națiunii române. Este pur și
simplu o aberație. Dacă-i
pe-așa, vreau și eu o
mențiune specială prin care
să se certifice în Constituția
României faptul că Dan
Tanasă este parte a națiunii
române.

Este aberant să-i
faci pe maghiarii din Româ-
nia să se simtă români cu
forța. Liderii lor afirmă cât se
poate de răspicat că
maghiarii din România nu
sunt români și nu fac parte
din națiunea română. De la
Tokes la UDMR și PCM toți

liderii maghiarilor din Româ-
nia nu mai contenesc să-și
manifeste public disprețul
față de România, față de
Constituția României și față
de tot ceea ce este româ-
nesc. UDMR, PCM sau
PPMT trăiesc și acționează
doar pentru visul Ungariei
Mari și pentru moarte
României. De ce să-i faci
români cu forța dacă ei
urăsc România?

Doar un dement
poate afirma că maghiarii
din România nu au drepturi
pentru a-și păstra identi-
tatea națională și culturală.
În mod paradoxal, cu spri-
jnul politicienilor pe care Vic-
tor Ponta îi reprezintă,
românii din Covasna și
Harghita au ajuns să fie
epurați etnic de maghiarii
care militează pentru au-
tonomia teritorială a așa-
zisului ținut secuiesc.
Despre acești români pre-
mierul Ponta nu mai scoate
o vorbă. Ei nu contează în
ecuația viitoarelor alegeri
prezidențiale. Ponta e acum
la putere.


