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Un Farfuridi Viorel la tribuna Un Farfuridi Viorel la tribuna 

prezidențialelor europenizate!prezidențialelor europenizate!

Cezar 
Adonis Mihalache

AAdevărul e că de 
la premier-plagiator la
președinte… șantajor (pen-
tru a păstra rima!) nici n-ar fi
cale lungă. Pentru că în așa
ceva pozează Victor Ponta
în momentul în care, public,
condiționează candidatura
sa de „Farfuridi” („Dați-mi
voie! Dați-mi voie!”) de
obținerea unor garanții de
susținere din partea
maselor (baronizate). Evi-
dent, nu „sprijinul”
cetățeanului de rând îl
cerșeste el, mesajul fiind în-

dreptat spre capii (di 
tutti capi!) formațiunilor
partenere și aliate, dar, mai
ales, spre proprii șefi de
baronete.

Iar dacă mai ieri
condiționa, în fața doam-
nelor din PSD, participarea
la prezidențiale de vo-
calizarea în cor a
rugăminților acestora, con-
tinuând apoi cu solicitarea
sprijinului garantat al con-
servatorilor (unde ne-am
gândit că viza trocul cu
troaca antenelor), acum și-a
extins cerșeala la alte
grupuri „țintă”. Target-ul de
masă al baronilor PSD.

De aceea, nici nu a
demarat bine campania de
prezidențiabil prin țară, la
adăpostul afișelor
candidaților PSD pentru eu-
roparlamentare, că a și în-
ceput să solicite „garanțiile”
baronatelor. Bacăul, Tul-
cea…

Și ar fi de râs, dacă
scenariul pe care îl
construiește Victor Ponta nu
s-ar apropia mai mult de
satisfacerea propriului nar-
cisim politic decât de lupta
electorală! Or, dacă el
condiționează deja, și pub-
lic!, participarea la
prezidențiale de astfel de
cerințe, neobișnuite într-o
arenă politică normală (dar
ce mai poate fi normal în
cazul unui vlăjgan baschet-

balist care s-a lăsat plimbat
cu bărcuța gonflabilă?!),
oare ce fel de condiții o să
pună când se va vedea
președinte (pușchea pe
limbă!)? Mai ales că, din
moment ce baronii locali nu
dau cu tifla acestor condiții
agresive ale premierului,
marjând practic la șantajul
plagiatorului, înseamnă că,
într-adevăr, putem vorbi de
constrângeri electorale. Pe
care doar Biroul Electoral nu
le vede!

Or, dacă până acum
Viorel Farfuridi a cerșit
garanții de la filialele-
baronete din Gorj,
Mehedinți, Bacău și Tulcea,

din partea femeilor din PSD
și a aliatului PC, maine-
poimâine va nominaliza în-
treaga țară! Și suntem în
fața unei condiționări pe
care, dacă va ajunge
președinte, Victor Ponta va
trebui să-l achite. Căci avem
deja experiența comporta-
mentului lui ca prim-min-
istru, prin mandatele în care
s-a străduit să dea
satisfacție acelora ca l-au
făcut premier.

În fapt, Victor Ponta
culege garanții pentru
aceeași situație: eventualul
eșec la prezidențiale. Și are
nevoie de asumarea
răspunderii de către PSD,
pentru că, în final, despre
asta este vorba, pentru a nu
fi pus în situația ca, după
eventuala ratere a
prezidențialelor, partidul să-
i pună careacumva în
discuție statutul lui de
președinte PSD. Dar
urmărește și „asumarea”
răspunderii de către actuala
alianța de guvernare, care
va da premierul chiar dacă
președinția va fi luată de
„omul dreptei”, pentru a se
asigura că, și într-o aseme-
nea situație, tot el va fi nom-
inalizatul PSD-UNPR-PC
(UDMR-PCM) pentru
funcția de premier.

De aceea, nu atât
din tupeu, ci pur și simplu
din lașitate, Ponta anunță că

se oferă candidat la
prezidenţiale doar dacă
alianța îi garantează victo-
ria! Și nu ‘geaba tot cerșeste
refacerea USL, pentru că
doar în acel acord există
garanția perpetuării într-una
din funcții! Iar faptul că
UNPR a lansat și o cam-
panie de strângere 
de semnături pentru
„susţinerea candidaturii lui
Victor Ponta la Preşedinţia
României” se leagă de
aceași fobie a pontaurului,
semnăturile putând fi
folosite, în cazul eșecului la
prezidențiale, pentru a
demonstra că „asumarea
canidaturii” nu a fost dorința
perdantului ci voința alianței
de guvernare!

Așadar, alții să își
asume eșecul, nu „bărbatul
de (partid)stat” Victor Viorel
Ponta. Doar așa are
garanția că, dacă nu iese
președinte, i se păstrează
rezervat mandatul de pre-
mier pentru că, nu-i așa?!, el
a candidat la insistențele
partidului, a alianței de gu-
vernare, a femeilor, tinerilor,
sinistraților și, în curând, a
copiilor de grădiniță.

Halal premier!

P.S.:

La Craiova, în goana
după susținători („Că altfel nu
candidez!” – iar acesta va fi
pesemne și sloganul lui elec-
toral) Victor Viorel Farfuridi s-
a trezit că iar vorbește gura
fără el: „Ne paste un război!”.
Și a vorbit peste capul CSAT-
ului riscând să provoace o
panică uriașă. Noroc cu tele-
viziunile care au evitat să mai
difuzeze toate inepțiile lui
„Farfuridi”, că se goleau mag-
azinele până se mai dădea o
dată cu bărcuța pe valul
susținerii electorale! De
aceea, nu s-ar impune oare
un articol în legea supremă
care să prevadă posibilitatea
suspendării, sau oricare altă
formă de lepădare juridică!, și
în cazul funcției de prim-min-
istru? Apoi, panicardul de
război Farfuridi Viorel a plecat
după alți susținători, în vreme
ce electoratul din fieful roșu al
PSD-ului se confrunta cu un
cod roșu de inundații. Că
doar nu era să opintească di-
tamai turneul electoral
prezidențial în câteva case
luate de ape…

●

Tineretul, Tineretul, 
marele perdant...marele perdant...

Vlad
Hogea

„A„A iubi, a respecta, a
crede în tinereţe este un
lucru atât de firesc încât nici
nu mai trebuie justificat.
Chiar dacă această tinereţe
îţi dărâmă idealurile în care
ai crezut, apucă pe drumurile
pe care le-ai evitat, ignoră
frumuseţile pe care i le-ai
arătat, chiar dacă această
tinereţe te insultă, te
jigneşte, te depăşeşte sau te
exclude, nu poţi obosi
niciodată de a crede orbeşte
în ea şi de a o ajuta cu orice

mijloc de a se înălţa. Cred că
aceasta este una dintre
primele datorii ale oricărui
om.” Ideile savantului Mircea
Eliade sunt valabile şi azi. Să
nu uităm că noua generaţie
a fost, de-a lungul timpului,
motorul tuturor mişcărilor re-
formatoare din societatea
românească. I-a şi desenat
profilul spiritual şi misiunea
istorică, s-a abandonat pro-
priei sorţi şi şi-a devenit sin-
gur îndrumător.

Prăpastia dintre
lumea veche şi lumea nouă
a împins tineretul în linia întâi
a schimbărilor radicale de
sistem. Aşa s-a întâmplat şi
în decembrie 1989. Însă, din
păcate, idealurile tinerilor
entuziaşti care visaseră la o
ţară puternică, la o Românie
nouă, au fost spulberate de
profitorii Revoluţiei, de di-
nozaurii birocraţiei, de
adepţii tranzacţiilor cu
străinismul, care şi-au apărat
interesele meschine cu
preţul unei adevărate Gol-
gote a Tinerei Generaţii,
îngenunchiată şi umilită de o
clică politică venală, coruptă
şi incompetentă.

A urmat pervertirea
tineretului, realizată inclusiv
în urma compromisului cu
sistemul pe care l-au făcut în
primii ani ai democraţiei orig-
inale unii dintre liderii struc-
turilor de tineret. Trădarea
celor care anterior

susţinuseră cauza înnoirii a
făcut ca electoratul tânăr să
ajungă în mod sistematic, din
patru în patru ani, masă de
manevră a guvernanţilor. Mai
mult, ca într-un târg de sclavi
al mileniului III, s-a purces la
vânzarea pe nimic a tinerelor
elite româneşti către trus-
turile transnaţionale de
inteligenţă. Concomitent, s-a
realizat distrugerea sistemu-
lui naţional de învăţământ,
înlăturarea reperelor morale,
inversarea scării valorilor,
eliminarea mentalităţii de
învingători şi înlocuirea aces-
teia cu sentimentul urii de
sine şi cu cel al ruşinii de a fi

român.
Tineretul, marele per-

dant al prefacerilor din 1989,
a devenit principala ţintă a
unor factori de risc extrem de
primejdioşi: sărăcie, lipsă de
educaţie, spor natural nega-
tiv, criminalitate, subcultură,
comportament deviant,
vagabondaj, sexualitate
aberantă, expunere la boli
venerice, alcoolism, consum
de droguri, prozelitism sec-
tar, satanism, anarhism, indi-
vidualism excesiv, izolare
faţă de restul societăţii. Cei
care s-au perindat la Putere
nu au ştiut sau nu au vrut să
realizeze integrarea socio-
profesională a tinerilor şi să
asigure promovarea celor
mai buni dintre ei în
eşaloanele de conducere.
Nu s-a ţinut cont de
aspiraţiile, de visurile, de
frământările Noii Generaţii.
Tinerii doreau şi doresc să
ocupe în societate un loc pe
măsura minţii şi muncii lor,
să aibă parte de un trai lipsit
de griji, să locuiască în pro-
pria casă împreună cu fa-
milia deja întemeiată sau pe
cale de întemeiere.

Vremea discuţiilor
sterile despre tineret ca
problemă a trecut, în mâinile
noastre fiind însuși destinul
unei generaţii.

●
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De ce unii preoți nu-i pomenesc pe mucenicii și De ce unii preoți nu-i pomenesc pe mucenicii și 
mărturisitorii din închisorile comuniste?mărturisitorii din închisorile comuniste?

Radu
Iacoboaie

CCine sunt cei care L-
au mărturisit pe Hristos cu
mult curaj și în vremuri de
cumpănă? În primul rând,
Sfinții Mucenici, cei care au
primit cununa muceniciei și
moarte mucenicească pen-
tru mărturisirea credinței lor
în Hristos și care nu s-au
lepădat de El indiferent de
amenințări, batjocuri sau
torturi.

De aceea, orto-
doxia, care este
creștinismul autentic și
neschimbat dintru începu-
turile sale, aduce veșnică
recunoștință tuturor celor
care au fost martirizați pen-
tru dreapta credință, care au
mărturisit pe Hristos chiar
cu viața lor. Mulți dintre ei au
fost canonizați și sunt tre-
cute numele lor în calen-
darul nostru ortodox, iar în
Sinaxarul zilei se amintește
despre viața lor.

Alții însă, cum sunt
martirii temnițelor comuniste
nu au fost canonizați nici
până acum de Sinodul
BOR, pe motivul
apartenenței lor la Mișcarea
Legionară, pentru că mulți
dintre deținuții politici erau
membri sau simpatizanți 
ai acestei mișcări 

de resurecție naționa-
lă, anticomunistă și
antimasonică.

Și cum să-i canon-
izeze când Patriarhul a
mărturisit și reiau această
declarație a sa, pe care am
mai subliniat-o, și anume că
atât timp cât va trăi el, nu va
fi canonizat niciun legionar.
Și într-adevăr naționaliștii
(legionarii) sunt în tabăra
exact opusă francmasonilor
și comuniștilor.

Întrebarea este
așadar pe cât de legitimă,
pe atât de gravă. Pentru că
există destui preoți atât în
țară cât și în străinătate,
care din motive mai mult de
ei știute, nu mai pomenesc
la Sfânta Liturghie când ies
cu Sfintele Daruri și la alte
slujbe, pe cei care au suferit
prigoana sălbatică a comu-
nismului și au murit în
lagăre de muncă (de exter-
minare prin muncă mai
exact) și în închisori, unii
zăcând și astăzi în gropi co-
mune neștiute. Oare ei chiar
nu știu ce s-a întâmplat în
perioada acestui regim dia-
bolic de minciună și teroare,
adică profund inuman?

De ce foarte mulți
monahi și unii preoți îi cin-
stesc pe acești Sfinți ai În-
chisorilor comuniste iar alții
nu? Care este motivul real
și determinant care îi

împiedică să-și facă datoria
creștină și misiunea de
preot până la capăt? În
schimb, observăm că unii îi
pomenesc pe ,,eroii
revoluției”. Care revoluție
fraților? A lui Ion Iliescu,
care a acreditat această
aberație și a creat până și
un Institut al Revoluției?
Care revoluție, când acum
știm foarte bine că în de-
cembrie 1989 a existat o
lovitură de stat masonică,
mascată sub paravanul
revoluției? Nu a existat ni-
cidecum o revoltă cu totul
spontană a populației, ci o
manipulare odioasă a
poporului român. Au existat
realmente agitatori și mer-
cenari plătiți de masonerie
pentru a face să explodeze
nemulțumirile românilor și a-
i determina să se revolte îm-
potriva dictaturii, de care
nici nu avuseseră
cunoștință.

Este revoltător și
strigător la cer să vedem și
astăzi atâta frică de ierarhia
superioară, atâta nepăsare,
uitare sau împotrivire față
de acești Sfinți Mucenici ai
neamului românesc. Dacă
Patriarhul Daniel și unii
episcopi cer imperativ acest
lucru, ca să nu fie pomeniți
la slujbe, ei trebuie pur și
simplu să se execute chiar
dacă este împotriva

conștiinței lor, care este
glasul lui Dumnezeu?

Să nu uităm un as-
pect foarte important. Biser-
ica nu se poate confunda
niciodată și nici reduce la
nivelul instituției Bisericii
Ortodoxe Române. Din
Biserică fac parte toți
enoriașii sau credincioșii
ortodocși, împreună cu
clericii și monahii. Sfintele
Taine ale Bisericii se
oficiază împreună. Unii din-
tre credincioși cântă în
același timp cu strana într-o
desăvârșită armonie.

Știm că poporul
român are deja evlavie față
de Sfinții Închisorilor comu-
niste, precum Ilie Lăcătușu,
Valeriu Gafencu, Iustin
Pârvu, Gheorghe Calciu-
Dumitreasa și alții, care nu
numai că au mărturisit și
apărat ortodoxia, dar au și
salvat demnitatea poporului
român. Nu s-au lepădat de
credința ortodoxă și nici de
convingerile lor morale,
pentru a îmbrățișa ideologia
satanică și nivelatoare a co-
munismului internaționalist,
care voia să domine în-
treaga omenire.

A nu-i cinsti astăzi
pe Sfinții Închisorilor comu-
niste, credem că nu este
doar o impietate sau un 
gest de nerecunoștință.
Înseamnă practic anularea

jertfei lor pe altarul ortodox-
iei și neamului românesc.
Adică jertfa lor benevolă
pentru Hristos și pentru noi
a fost cu totul inutilă și
zadarnică? Nu a fost
rodnică pentru urmașii lor?
Ei sunt adevărați creștini,
care și-au purtat crucea de
creștin până la capăt. Jertfa
lor se poate asemăna în
mare măsură cu însăși
jertfa Fiului 
lui Dumnezeu pentru
răscumpărarea păcatelor
omenirii și mântuirea omu-
lui.

De asemenea, cre-
dem că ar trebui pomeniți la
Sfânta și Dumnezeiasca
Liturghie, și pe lângă ei și
alți Sfinți, precum Sfinții
Martiri Brâncoveni, care
sunt Sfinți Mucenici și Sfinți
Mărturisitori ai ortodoxiei:
domnitorul Constantin Brân-
coveanu, împreună cu cei
patru fii ai săi: Constantin,
Ștefan, Radu și Matei. Lor li
se alătură Sfetnicul de taină
Ianache Văcărescu, decap-
itat și el atunci la Instanbul
pe 15 august 1714. Mare
prigoană a suferit în acel
timp și Sfântul Ierarh Antim
Ivireanul, cinstit în inima
Bucureștiului în mănăstirea
care îi poartă numele.

●

Lucian Boia NU mai este istoric!Lucian Boia NU mai este istoric!

Ionuț
Țene

AAm urmărit cu de-
osebit interes emisunea
„Jocuri de Putere” a lui
Rareş Bogdan despre ul-
tima carte publicată de Lu-
cian Boia. Felicit pe
realizatorul emisiunii pentru
reuşita dezbaterii, dar şi
pentru acribia oferită de is-
toricii clujeni I.A. Pop, Ion
Novăcescu sau jurnalistul şi
poetul Tavi Hoandră. Emisi-
unea trebuie înregistrată pe
DVD şi oferită cadou în
şcoliile româneşti, pentru a
se preîntâmpina falsificatorii
istoriei, care pregătesc un
atac ideologic demitizator, la
împlinirea a 100 de ani de la
realizarea Marii Uniri din
1918. Nu intru în detaliile
excelentei emisiuni, doar
doresc să fac o completare
la afirmaţia jurnalistului
Rareş Bogdan, care după
ce a criticat corect şi perti-
nent ultima carte a lui Boia
despre Primul Război Mon-
dial, i-a lăudat apoi celelate
cărţi scrise de autor.

Din păcate, nu e
adevărat. Şi celelalte cărţi
scrise de Lucian Boia se
încadrează în politica de
demitizare a istoriei

naţionale, cu bună ştiinţă, şi
se pare bine stipendiată de
fundaţii străine. Şi cărţile de-
spre mit şi conştiinţă în isto-
ria românească, despre
germanofili sau capcanele
istoriei, nu sunt decât
literaturizări subiective,
compliaţii bine însăilate,
fără apel la documente şi

arhive. Lucian Boia scrie în
cel mai pur stil marxist şi
încearcă într-un registru ide-
ologic materialist să-şi
depăşească înaintaşul, pe
istoricul stalinist Mihail
Roller.

Lucian Boia a fost
desfiinţat, ca şi istoric, în
2002 de academicianul IA

Pop într-o memorabilă
carte. Viziunea lui Boia e
strict marxistă: el afirmă că
majoritatea românilor erau
analfabeţi şi nu înţelegeau
idealul unităţii naţionale. E o
atitudine istoriografică pur
marxistă, în care se
consideră că masele fac is-
toria. Nu e adevărat, ci

elitele fac istoria. În preajma
anului 1918, elitele majore
şi cele minore erau adepte
ale unirii Transilvaniei cu
România şi erau promotori
ai idealului naţional. Motorul
istoriei sunt elitele, la
români, dar şi la francezi,
germani, spanioli sau un-
guri. Masele doar urmează

elitele care le educă şi le
oferă o traiectorie politică,
economică şi culturală.
Numai la Lucian Boia,
România e “altfel”, da e alt-
fel cum sunt şi danezii, en-
glezii, francezii, suedezii
“altfel”. Fiecare popor are
particularităţile specifice.
Privind “capcanele istorie”,
Lucian Boia, reiterează ide-
ologia marxistă şi material-
ismul dialectic în cel mai pur
stil comunist: toţi istoricii
români au greşit, căzând în
extreme de stânga sau de
dreapta, numai Lucian Boia
şi compania, la fel ca istoricii
comunişti din anii 50, au
ajuns la iluminare şi
înţelepciune, să înţeleagă
mersul istoriei pe drumul lu-
minos al socialismului, par-
don capitalismului.

E o teorie pur
marxistă pe care Lucian
Boia o implementează în is-
toriografia noastră, “toţi e
proşti”, noi bursierii
stipendiaţi şi vânători de ex-
cursii la universităţi occiden-
tale, am ajuns la maturitatea
înţelegerii adevăratei istorii,
în care românii sunt “altfel”,
trebuie să-şi pună cenuşă în
cap şi idealul naţional e
depăşit. Cu astfel de “profe-
sori de istorie”, care fac
manuale şcolare vă daţi

seama că elevii români nu
mai înţeleg nimic din istorie.
Pentru Lucian Boia şi com-
pania nici nu contează, pe
baza pseudo-teoriilor is-
torice poporul român trebuie
să dispară prin aneanti-
zarea conştiinţei de sine şi
naţionale. Pe acest spaţiu
eliberat de idea de naţiune,
va trăi o populaţiune, even-
tual parte a unei ţări vecine
Ungaria sau Rusia, şi atunci
Lucian Boia poate fi fericit
de împlinirea şi materi-
alizarea operei sale eseis-
tice. De mult, de la lucrarea
sa de doctorat, din anii 70,
despre Eugen Brote, Lucian
Boia NU mai este un istoric,
ci doar un eseist, prozator
sau literat, iar cărţile lui tre-
cute obligatoriu în acest reg-
istru tematic. Cred că ar
trebui pensionat Boia şi de
la facultatea de istorie a
Universităţii Bucureşti, că
nu-i poate învăţa pe studenţi
literatură şi eseu, la o uni-
tate de învăţământ
preocupată de instrumen-
tarul ştiinţific al izvoarelor,
documentelor, mărturiilor
orale şi arhivelor.

●
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Vitejia și alianța se plătesc!Vitejia și alianța se plătesc!

Radu
Golban

GGraţie crizei din
Ucraina, România, cea mai
săracă ţară din Uniunea
Europeană, descoperă mili-
tarismul. Similar statelor sub-
dezvoltate din zona Africii
ecuatoriale sau a Americii La-
tine, atunci când sărăcia este
în toi, sunt în vogă uniformele
militare şi gesturile politice cu
caracter militarist. Dat fiind fap-
tul că o uniformă militară im-
pune mai mult respect, chiar
dacă este purtată doar la birou,
decât un program economic şi
că acţiuni mediatice de biruitor
în luptă asigură mai multă sim-
patie decât o viziune politică
pentru ţară, cei doi conducători
de la Bucureşti cu nume pre-
destinate gloriei pe front, Tra-
ian şi Victor, au ales cultul
epoleţilor.

Unul îl somează pe
Putin fluierând cu două degete
de pe reduta Cotroceni, să-şi
bage minţile în cap şi să fie
atent cu ceea ce face în
Ucraina, iar celalalt, Victor, şi-
a mutat deja biroul la MApN. A-
l avertiza direct pe Putin,
tradus în alte limbi şi difuzat pe
posturi de televiziune în Eu-
ropa, ar fi pentru domnul
preşedinte debutul unei noi
cariere în cíné- vérité-ul politic
după etapa de la Cotroceni.

Domnul Băsescu, modelul lid-
erului bizantin, nu face
distincţia dintre un aliat fidel şi
o slugă cu iniţiativă. Nu ar fi
primul caz în istoria ţării când,
doar în virtutea propriei
imaginaţii de cum ar trebui să
se comporte un aliat, sărim
calul în raporturile de forţă cu
marile puteri. Istoricul şi publi-
cistul german Walter Post scrie
în cartea sa „Hitlers Europa”
(Europa lui Hitler) apărută în
2010 că mareşalul Antonescu
a fost atât de pornit împotriva
Uniunii Sovietice că iniţial Hitler
l-a refuzat să accepte an-
grenarea României în război
alături de Germania. Din sim-
plul fapt că doar ura comună
faţă de duşman sau disponibil-
itatea de jertfă nu ţine locul
altor calităţi impuse unui aliat.
Fără a compara un personaj
istoric cu un trecător prin istoria
ţării, nu putem exclude că Tra-
ian azi rex şi mâine ex îl roagă
pe Obama să ne lase să
eliberăm Ucraina de sub
gheara Rusiei.

Tot pe un fond cultural
bizantin, de a dărui Înaltei Porţi
propria supuşenie şi de a
îngâna după stăpân, doar la alt
nivel este şi zborul cu super-
sonicul american al premieru-
lui. În cadrul unei demonstraţii
de forţă a unei escadrile de ba-
nane F-16, domnul Victor chiar
o întrece pe prima slugă a ţării
la disciplina acţiunilor cu spe-
cific militarismului unui stat din

Africa subecuatorială. Este un
sentiment de încredere pe care
premierul îl transmite tribului
atunci când zboară peste
Câmpia Turzii, de asemenea la
un nivel arhaic atât de subtil
încât nici măcar radarul episte-
mologiei politice româneşti,
Crin Antonescu, nu-l mai
detectează.

Prin urmare, cultul de
bantustan se poate desfăşura
pe fondul tensiunilor din
Ucraina cu cea mai mare lejer-
itate, deoarece eclipsează într-
un an electoral problemele
economice majore ale ţării
transformându-ne treptat într-
un Românistan. Îndatoraţi
până peste cap, cu venituri la
un nivel deplorabil, dacă tot nu
ne putem ridica ţara economic
şi ne sincroniza cu Europa,
măcar să ne mândrim cu vite-
jia. După ce premierul zburător
a promis să mărească bugetul
Armatei, putem regreta că a
fost respinsă propunerea
unora din PSD de a-l pune pe
Mircea Geoană, conchista-
dorul vizelor impuse românilor,
în funcţia de secretar general
al Alianţei Nord-Atlantice. Un
astfel de şef în vârful alianţei
măcar ar fi militat astăzi ceva
mai şarmant alături de cei doi
conducători Victor şi Traian
pentru o acţiune militară îm-
potriva Rusiei.

Rămâne de văzut care
va fi mesajul militarist al celor-
lalte formaţiuni politice de pe

scena politică a ţării. În special
la cei care se laudă că au
scăpat ţara de faliment,
salvând probabil băncile
străine din buzunarul
cetăţeanului de rând, astăzi
reorganizaţi într-o mişcare al
cărei nume nu-l merită,
„Mişcarea Populară”. O sută
de ani de la Primul Război
Mondial, în ţara unde a călcat
cândva Împăratul Traian, ar
putea domnul Băsescu să se
inspire din amintirea Ecaterinei
Teodoroiu pentru promovarea
unei alte dame în fruntea
oastei: Elena Udrea ar poza
probabil pentru mulţi români
într-o uniformă strâmtă militară
din colecţia Versace atât de
bine, de până şi Gaddafi dacă
ar trăi ar declara război
României, doar ca să ne fure
acest simbol al emancipării de
proporţii panafricane.

A fredona de-a indus-
trializarea în emisiuni sau a
lălăi idei puerile despre statul
minimal preluate din prefaţa
unor cărţi a ajuns la români la
un nivel de saturaţie. Acestui
cuplu politic Victor şi Traian i-a
rămas, după ce a adus ţara la
marginea prăpastiei, doar să-i
mai dea foc, jucând cartea
militară. Deoarece întreaga
pătură politică a ţării este
astăzi responsabilă pentru ul-
timele două decenii de mutilare
a României, singura lor
scăpare de un tribunal militar
este acest val de militarism.

Pentru o perioadă de timp îşi
vor legitima privilegiile cu ast-
fel de acţiuni militariste pentru
a sustrage atenţia oamenilor
de rând de la problemele
apăsătoare de ordin economic
şi politic. Păcat că Insula
Şerpilor nu este la ruşi ca să
putem şi noi declanşa un
război pentru recucerirea
pământului strămoşesc pre-
cum a procedat Argentina
ocupând insulele Falkland. A
fost ultima încercare populistă
a juntei militare înainte de a fi
dată jos şi condamnată.

Înscenarea unui peri-
col militar poate fi aşadar
chintesenţa statului autoritar
de mâine, garant al preroga-
tivelor elitei sfidătoare din frun-
tea statului. Surplusul de
generali numiţi politic şi
performanţa serviciilor de
informaţii sunt doar paşi pre-
liminari înainte de a scoate şi
uniformele militare de la
naftalină. Privind această
dinamică a evoluţiei politice în
etape, probabil că, înainte de a
ne bucura cu adevărat de
democraţie, vom mai îndura pe
ultima sută de metri a
nedreptăţii, sub forma împărţirii
puterii de către o juntă de
jucărie, coruptă şi
transpartinică, şi o spoială în
uniforme militare.

●

Mult prea uşoara manipulare a poporului român!Mult prea uşoara manipulare a poporului român!

Sorin
Andrei

DDumnezeu ne-a acor-
dat şansa celor care avem
acum o ”anumită” vârstă să fim
contemporani cu două piscuri
ale ortodoxiei naţionale: Arhi-
mandritul Arsenie PAPACIOC
şi Protosinghelul Arsenie
BOCA. Un sfânt al Dobrogei şi
un altul al Ardealului,
necanonizaţi încă. Primul a
fost legionar încadrat. Al doilea
neîncadrat, dar trăitor (îşi purta
la gât, cu discreţie, crucea
primită cadou de la ultimul
Căpitan al neamului - Corneliu
CODREANU). Aceşti doi coloşi
au avut, în anumite momente
ale vieţii lor, o legătură ciudată
în relaţia fiecăruia cu
stăpânirea ateo-comunistă a
vremii. Spre exemplu,
Părintele Papacioc a trasat o
linie clară şi consecventă de
luptă făţişă cu antichriştii re-
spectivi. Părintele Boca însă,
pentru o perioadă, s-a compor-
tat (şi i-a sfătuit şi pe învăţăceii
lui în acest sens) oarecum alt-
minteri, mergând pe ideea că
stăpânirea aceea, aşa
antichristică cum era ea, era
totuşi cu voia lui Dumnezeu
(de amintit faptul că atitudinea
sa în faţa presiunii fantastice la
care a fost supus de regimul
comunist, a fost dată şi de as-
cultarea oarbă, pur
monahicească, pe care Proto-
singhelul Boca o făcea în faţa
ierarhului său). A avut vreunul
dreptate mai multă decât
celălalt? A greşit careva dintre
ei?

Greu pentru un mirean
mai mult decât păcătos să-şi
dea cu părerea. Ceea ce se
ştie însă cu certitudine, este
faptul că ”Ţara asta are inflaţie
de smerenie”, iar singura ei
şansă de a ieşi de sub
prăbuşirea morală şi socială în
care se află ţine exclusiv de
capacitatea ei de a purta un
”război întru Cuvânt”. Nu eu zic
acestea, ci alţi doi sfinţi (tot
necanonizaţi) ai aceleiaşi orto-
doxii naţionale: Părinţii Gheo-
rghe CALCIU-DUMITREASA
şi Nicolae STEINARDT. Alţi doi
legionari, deşi ultimul a fost
iudeu!

Bine, dar ce legătură
au toate astea cu titlul acestei
pagini? Păi, au! Pentru că iată,
noi suntem în primăvara lui
2014, la finalul căruia vom
”sărbători” 25 de ani de la aşa
zisa revoluţie anticomunistă
(memento: 25 de ani a durat
dictatura ceauşistă, căci la
revoluţia cu pricina prea puţini
strigau ”jos comunismul, mai
toţi strigând ”jos Ceauşescu”!),
şi ne întrebăm tot mai serios
dacă am făcut bine ori nu cu
ea, cu revoluţia! Mai concret,
stăpânirile perindate în aceşti
ani la comanda ţării au fost atât
de jalnice prin efectele
acţiunilor lor încât i-au determi-
nat pe mult prea mulţi români
să regrete dictatura celui
căruia îi strigau şi îi doreau
moartea în decembrie ’89!
Căci cu ce s-a ales acest
popor după munca stăpânilor
lui (munca acestora, în mod
normal, trebuia să ţintească
exclusiv interesul naţional,
nu?!)? S-a ales cu o ţară

vândută pe nimic, cu o splitare
a societăţii în care zece la sută
din indivizi câştigă 75 la sută
din veniturile totale, restul de
25 la sută revenind celorlalţi 90
la sută din cetăţeni, s-a ales cu
o decădere absolută a vieţii
morale şi religioase, şi toate
astea pe fondul unor politici
„dezvoltate” de nişte tipi care
sunt, de fapt, organizaţi în
structuri mafiote şi nicidecum
în partide politice.

Se vede, fapt confir-
mat inclusiv de apatia
existentă în prezenta cam-
panie electorală, o dezgustare
totală a poporului faţă de
politică şi de partide, dar ce
vină au partidele în sinea lor?!
Ce vină are Partidul Conserva-
tor, care cândva se mândrea
cu luptători de rangul ”Domnu-
lui” Eminescu, de faptul că
acum numele lui este purtat de
indivizi de teapa lui dan
voiculescu?! Ce vină are so-
cial-democraţia, care în Eu-
ropa este reprezentată de
politicieni ce trăiesc într-o mod-
estie absolută, de faptul că unii
dintre membrii de vârf ai psd-
ului românesc au furat, înşelat,
deturnat banii poporului până
când ei şi-au acumulat averi de
mai multe sute de milioane de
euro?!

Nu au partidele, în
sine, nici o vină. Lumea nu
poate trăi altfel decât
guvernată, administrată, căci
altminteri în câteva zile s-ar in-
stala haosul total, dar
guvernările, ne spune Sfântul
Apostol Pavel, trebuie să fie
slujitoarele lui Dumnezeu spre
bine. Auziţi, stimaţi români,

SPRE BINE! Guvernările
noastre post-decembriste, cu
câteva excepţii la nivel de indi-
vid, au fost orientate, toate,
spre răul poporului şi doar spre
binele lor, al stăpânilor! Iar noi,
ca un popor în care smerenia
dă peste răscoale, nu numai
că le-am acceptat, dar chiar le-
am şi apreciat (căci altfel cum
ar fi putut obţine nişte usl-işti
60 la sută din voturile celor 42
la sută dintre votanţii anului
2012?!)!

Şi iată cum ne
apropiem mai mult de rostul ti-
tlului acestei pagini – cum
reuşesc aceşti indivizi mai
veroşi decât toţi veroşii lumii
(pentru că extrem de rare sunt
cazurile, în lume, când nişte
politicieni au reuşit să acu-
muleze în cca zece ani averi
de ordinul zecilor şi chiar
sutelor de milioane de euro!)
să manipuleze timp de 25 de
ani acest popor?! De ce
acceptă românii, în poziţia
ghiocelului, toate mârşăviile la
care au fost supuşi în această
perioadă?! De ce se lasă ei
împinşi, precum vitele la aba-
tor, către lichidarea sigură a tot
ce înseamnă tradiţie naţional
românească?! Facem aceasta,
cumva, dintr-o nestăvilită as-
cultare a îndemnului biblic ”Tot
sufletul să se supună înaltelor
stăpâniri; că nu este stăpânire
decât de la Dumnezeu”?!
Măcar de-ar fi fost aşa şi tot
era mai bine; în realitate însă,
noi trăim nişte vremuri în care
relaţia noastră cu Dum-
nezeirea este de un absurd ce-
i poate arunca pe unii într-o
zonă a deznădăjduirii totale, cu

tot păcatul aferent acesteia!
Oameni care confundă În-
vierea cu fel şi fel de iepuri(!),
Naşterea cu cine ştie ce co-
zonaci ori sacrificări rituale de
porci(!), oameni care cred în
două Marii, una mai mare şi
alta mai mică (!), nu vor ac-
cepta stăpânirile, de-a dreptul
criminale de care am avut
parte în aceşti ani, din raţiuni
de dogmă ortodoxă! Cine
poate crede aşa ceva?! Oa-
menii aceştia vor accepta re-
spectivele stăpâniri dintr-un
motiv care, de nu va fi eradicat,
va duce România la pieire –
acesta este faptul că şi ei,
dacă ar fi în locul actualilor
stăpâni, ar proceda poate chiar
mai rău decât aceştia!

Iată riscul imens pe
care românii buni, corecţi,
nemulţumiţi şi nemanipulabili
şi-l asumă implicit prin
imparţialitatea şi neimplicarea
lor în viaţa cetăţii. România
este condusă politic de nişte
asasini economici susţinuţi din
spate de acea parte
manipulabilă a poporului. 

Acest tandem are
imensa lui responsabilitate,
numai că şi cealaltă zonă
nemanipulabilă dar şi
neimplicată în acelaşi timp,
are, la rându-i, responsabili-
tatea ei.

●



Ghimpele Națiunii

„Drapelul” hoțului de simboluri…„Drapelul” hoțului de simboluri…

Cezar 
A. Mihalache

TTendințele mamutu-
lui cu picioare roșii ar trebui
să ne revolte! Căci, în
vreme ce a făcut un circ în-
treg din afișarea unui banal
tricou de către Traian
Băsescu, mamutul PSD s-a
dedat la un adevărat pano-
taj național de confiscare a
însemnele oficiale ale Stat-
ului Român. Iar dacă Traian
Băsescu a îmbrăcat un tri-
cou și s-a fotografiat pe o
plajă (e drept, sub nasul lui
Mazăre!), PSD a înfășcat
simbolurile naționale și le-a
pus direct pe afișele oficiale
ale campaniei electorale.
Ba, mai rău, pentru a doua
oară în mandatul major-
domilor de baroni, Victor
Viorel Ponta, lancea
steagurilor legal arborate în
România a fost descărnată,
fiind smuls steagul UE pen-
tru a urca, de la egal la egal,

de la partidul-stat la statul
nostru, cârpa roșie PSD.

Or, dacă în situația
lui Traian Băsescu,
îmbrăcarea în cadru privat a
unui tricou cu însemnele
unui partid, simboluri care
nu aparțin Statului Român,
ci unei organizații private, a
reprezentat etalarea unei
opiniii politice personale
(desigur, alta ar fi fost

situația dacă președintele
se înfățișa la pupitrul
Cotrocenilor, fie și doar cu
un banal măr, simbolul
formațiunii respective!),
arborarea steagului de către
partidul-stat a fost făcută în

locuri publice, lângă
drapelul României.

Și poate că a fost
doar un nefericit exercițiu de
panotaj festiv datorat unui
primar zelos. Doar steagul
rosu (cu stema PCR!) era
nelipsit din preajma drapelu-
lui Romaniei; dar în alte vre-
muri… Dar era de datoria
liderilor PSD să ceară re-
spectarea legii. Desigur,

nimic nu s-a făcut fără acor-
dul centrului și așa cum în
timpul vizitei delegației
chineze steagul Uniunii Eu-
ropene a fost îndepărtat din
Parlamentul României, așa
cum, acum, pe afisele elec-

torale ale PSD-ului au fost
așezate în mod voit sim-
bolurile oficiale ale Statului
Român, dar și simboluri cul-
turale naționale (iar culmea
impertinenței e să te afișezi
cu lucrările brâncușiene
după ce te-ai dedat, ca par-
tid de guvernământ, la
coborârea unor sculpturi de
pe socluri!), nici acum sec-
torul local baronizat nu a
pus steagul PSD lângă
drapelul național fără acor-
dul centrului. Mai ales că la
sărbătoarea berbecilor
politici de pe lângă
adunarea câmpenească a
oieritului urma să descalece
chiar „centrul”! Pesemne,
„socialiștii” sunt tare mândri!

De mai bine de două
decenii nu s-au mai fabricat
și nu s-au mai arborat
atâtea steguri roșii în Româ-
nia! Dar, de la adunările pri-
vate, să ajungi acum să
excaladezi cu nesimțire
locurile publice e deja mult
prea mult. Or, ce mai

așteptăm? Să vedem
„steagul roșu” arborat pe
clădirea guvernului, pe
mașinile oficiale ale puterii
ori pe bărcile de
intervenție?!

Iar mai periculoasă
este deschiderea de către
hoțul (de simboluri) a unei
adevărate cutii a secuimii.
Cutia aia a Pandorei la care
au lucrat de zor tâmplarul
Zgonea și baronul frustrat
Dra(c)gnea. Pentru că, dacă
nu se va pune o linie clară
între modul de arborare a
feluritelor steaguri de partid
pe lângă drapelul național și
cel al Europei, drapelul UE
va fi tot mai des coborât la
manifestări. Iar primul care
îi va lua locul, justificând
acțiunea pusă la cale de
partidul trădător, va fi cel al
secuimii…

●
Victoras, ai grija de… Daciana!Victoras, ai grija de… Daciana!

Vlad
Hogea

PPe mesh-urile PSD-
iste care au invadat ţara,
barcagiul Victor Ponta se
iţeşte din stînga, iar Daciana
e în dreapta. La ea scrie
„Sîrbu”, nu „Ponta”, ca să nu
se prindă lumea că Parla-
mentul European asigură, de
fapt, o sinecură pentru soaţa
premierului. La fel a procedat
şi falitul Crin Antonescu, care
şi-a expediat nevasta (Adina
Vălean, nu Antonescu), pe
lista „eurocampionilor”
repetenţi. Mihai Voicu (tot
PNL) şi-a băgat, şi el, con-
soarta (Claudia Benchescu)
în sala de aşteptare pentru
avionul de Bruxelles.

Capitalismul de
cumetrie s-a degradat şi mai
mult, ajungînd capitalism
de… cununie! De 1 Mai,
Famiglia Ponta a întreprins o
vizită de lucru, ca în orice
dictatură de subdezvoltare
care se respectă. Şi unde să
meargă ei, decît la
Constanţa, pentru a oficializa
ploconul făcut de Guvern
puşcăriabilului Radu Mazăre:
Portul Constanţa! 
După ce a verificat stadiul
lucrărilor la Podul de la
Agigea, premierul de
plastilină a ajuns în jurul
prînzului şi în cartierul Henri
Coandă, participînd, apoi, la
inaugurarea pasarelei piet-
onale de pe Bulevardul Ma-
maia (în dreptul Satului de
Vacanţă – Constanţa). De
asemenea, a vizitat şi faleza
din Mamaia – Piaţeta de la
Perla şi Piaţeta de la Cazi-
nou. „Votaţi-o pe nevastă-
mea, aici de faţă – că e damă
bună!” – se putea citi pe
buzele subţiri şi răutăcioase
ale nedemnului prim-sinistru.

Ce prost moment au
ales pentru vizita de lucru:
exact cînd s-a descoperit că
poza cu combina
„românească” treierînd un
lan de grîu provine din Be-
larus, fiind realizată în locali-
tatea Dovsk de către
fotograful Dmitri Mihalkov.
Alte poze (două mîini pline
de spice şi boabe de grîu; o
familie fericită la cumpărături
într-un supermarket etc.) au
fost cumpărate, de aseme-
nea, din Belarus şi Polonia.

Dacă aceste poze de
import ar fi fost incluse într-un
album turistic despre
frumuseţile lumii, mai
înţelegeam. Dar să le pună

Ponta pe materialele de cam-
panie ale PSD-UNPR-PC şi
să mai şi scrie mare, cu litere
de-o şchioapă: „Mîndri că
suntem români!” – asta
numai un imbecil sadea ori
un sinucigaş politic putea să
facă. Dar lumea vede şi
judecă, iar fariseii vor plăti
factura prostiei şi ticăloşiei
lor, pe 25 mai. PRM îi va
apăra (aşa cum o face de
aproape un sfert de veac!) pe
românii păgubiţi de stolul de
lăcuste vopsite în culorile
curcubeului politic, dar care
au acelaşi scop mîrşav: ex-
ploatarea sălbatică a ţării şi a
naţiunii.

Întrebat de ce PSD
nu a folosit imagini făcute de

fotografi români în ţara
noastră, care să reprezinte
un cîmp cu grîu, europarla-
mentarul Cătălin Ivan a
răspuns candid: „Pentru că,
probabil, nu există asemenea
imagini la rezoluţia şi cali-
tatea necesare pentru toate
materialele pe care trebuie
să le facem cu un cîmp cu
grîu din România. Dar asta
nu înseamnă că nu există un
cîmp cu grîu, care să arate
identic, la noi în ţară!”… Stai
şi te cruceşti, nu alta, cînd
auzi aşa ceva! Victor Ponta,
în schimb, a negat cu
vehemenţă („A fost o
minciună, bineînţeles!”) ceea
ce Ivan, implicit, re-

cunoscuse. Absolut stupefi-
ant! Ce tupeu de borfaşi pot
avea PSD-iştii prinşi cu mîţa
în sac şi cum falsifică reali-
tatea, cu neruşinare, pînă în
ultimul ceas…

Mîndri că sîntem
români? Evident că da! Mîn-
dri că sîntem contemporani
cu Famiglia Ponta? Nu,
niciodată! 

●

Expoziția presei etnice din CanadaExpoziția presei etnice din Canada

RRomânii au fost din nou la înălțime! De data aceasta
în Canada, unde, între 5 si 11 Mai 2014, în cadrul primăriei
din Toronto- City Hall -  a avut loc  expoziția presei etnice din
Canada. Printre cele 160 de publicatii  ale comunitatilor care
locuiesc în această țară s-a regăsit și publicația românească
„Observatorul”. „Observatorul” este parte a Honnorary Mem-
ber - National  Ethnic Press of Canada .

Începând de la editorul și directorul ziarului, Dumitru
Puiu Popescu, redacție sau colaboratori, toți jurnaliști

participă voluntar la redactarea și tiparirea acestui ziar. În
fiecare lună, colaboratorii și prietenii ziarului se întâlnesc
pentru a sarbatori aniversări, evenimente, expoziții, lansări
de carte.

Grupul românilor din cadrul „Observatorului” a în-
ceput să activeze într-o frumoasă Noapte de Sânziene. Ziarul
este gratuit și se distribuie în Canada și SUA. Are și ediție
on-line pe www.observatorul.com.

Printre rubricile tematice ale variantei on-line, am-
intim: Informatii Utile - Canada „pas cu pas”, o pagină utila
noilor veniți, o referință pentru noii veniți, pt cei care vor să
emigreze... și pentru cititorii care caută informații „greu de
gasit”; Servicii pentru Membrii - un membru al „Observatoru-
lui” poate beneficia de numeroase servicii on-line, putând
posta felurite anunțuri; Romanian Business Online - o rubrică
specială pentru business-ul cititorilor unde cititorii pot intra în
contact pentru produsele sau serviciile oferite.
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