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„Mă fascinează reputaţiile

clădite pe neatenţia noastră.” 

- Eugen Barbu
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Delfinul MONA Cernus – Delfinul MONA Cernus – 

specie rectalo-politică în mișcarespecie rectalo-politică în mișcare

Cezar 
Adonis Mihalache

HHomo Cernus își
face mișcare-partid. Că e la
modă! O Mișcare pentru
„Oameni, Natură și Ani-
male”. Adică, delfini, pin-
guini, papagali, cu și fără
barbă, dar și felurite alte
viețuitoare „curcubiste”
neînțelese și neacceptate
de grosul de ființe sapiens
ale țării.

Și o să-i zică
„MONA”. Ba, o să ne-o
aducă să o vedem la marșul
„curcubiștilor” chiar pe dos-
sex-simbolul curcubiștilor,

dar poate și a „mișcării”
sale, recte femeia cu barbă
de la Eurovision. Că Remu-
sica pare să-și fi găsit elec-
toratul-țintă! Cum care?
Transexualii de la marșul
deviaților din București că
nu geaba a plasat anunțul
cu „Mona”, femeia cu bărbi
politice, pe pârtia de săpun
la care a tot șmotruit în
încercarea de a pune
șteagul curcubiștilor (mai
bine le punea ștreangul!) pe
clădirea parlamentului.

În acest fel, în mod
oficial, politica e declarată
curvă transexuală și
destramă și ultima speranță
a societății dejamăgite de
partide: ideea de mișcare.
Iar Homo Cernus a înființat
Mișcarea (căreia ar fi trebuit
să-i zică și „Populară”, să
vedem pe ce fesă de
eșichier stă, dar i-ar fi ieșit
pe față „poponară”, așa că
s-a abținut!) „pentru Oa-
meni, Natură și Animale”!
Că doar nu vă așteptați să
creeze o mișcare pentru
Țară, Patrie, Demnitate?!
Că Țara delfinilor vrea par-

tid pentru Natură și Animale,
cu marcă rectală…

Și totuși, Remusica
LGBT o vrea pe MONA, nu
pentru țară, ci pentru… el!
Șocant, nu?! Că vorba
aceea, ce poate să facă un
„curcubist” (unul politic, de-
sigur!) cu o femeie?! Iar sac-
rificiul la care este dispusă
Remusica să se aplece (!)
pentru MONA lui nu e acela
de a renunța la săpunul
căzut pe podeaua cu
viețuitoare LGBT (că „e și
aștia oameni”, nu?!), ci de a
candida la Prezidențiale! Păi
ce, numai DD Elodia să aibă
astfel de talente de încurcă-
lume politică?! Deși, la drept

vorbind, nu geaba a plusat
„Viorela” de la P(PSD)D cu
oferta de miniguvernare în
„ddmobilul” funerar, pentru
strângerea cadavrelor din
debaraua mișcărilor de
sânga și dreapta, iar de bun
simț „DD” ar trebui, dacă
întră la „curvenare”, să nu-o
mai încurce pe „Viorela” și la
prezidențiale.

Pe același calapod,
și Remusica (fie el, bărbat,
femeie, în fine, ființă, să nu
ne mai încurcăm în
amănunte misogine!), ar tre-
bui să stea pe tusă. Desigur,
dacă va primi ceva după tot
acest can-can cu MONA. Iar
de acum, „Mona mulge
vaca” își va avea (oricum, în
oglindă se vede invers!)
dovada sfârcului de uger
politic pentru acela care
până la 40 de ani a trăit pe
spatele părinților, iar după
40 de ani pe (la) spatele (!)
lui Ponta.

Și totuși, noului par-
tid-vaselină MONA ar fi tre-
buit să-i spună mai degrabă
„Mișcarea Veverițelor
Vesele”. Că nemăritata

MONA a fost încurcat-o cu
un pleonasm de zile mari,
„Natura” fiind de facto o „di-
versitate a manifestărilor și
a formelor ei de mișcare”
(dex), inclusiv pentru Oa-
meni și Animale. Or, cu
Mișcarea Veverițelor
Vesele, transexualele de
(de)formație, ar putea lua
măcar un premiu pentru di-
versitatea cu barbă de la
următorul Eurovision!

Dar să vezi când i-or
fura „mișcare” ce o să se
mai tănguie pe marginea
șanțului politic că se mărită
(cu altul!) MONA asta a lui.
Ce tragedie venerică va fi la
dosul politicii! Pentru că

omul speră și, așa cum
mișcarea (cu) „Viorela” l-a
băgat în parlament, că nu
geaba a consiliat-o!, se
așteaptă ca MONA să-i facă
la rându-i o prezentare
exibiționistă pe podiumul de
la Golden Blitz! În plus, dacă
„Viorela” își permite două
„identități”, una la guvern,
una în parlament, de ce să
nu aibă și „Remusica” un
alter homoego în postura
ființei politice MONA.

Și totuși, un lucru
pare că l-a făcut cum trebuie
„Remusica”. Când și-a
lansat campania de strân-
gere de semnături pentru
Cotroceni, alături de
„prințesa” Ca(ca)ragea (!),
și-a tipărit tabelele pe hârtie
reclicată. Or, ce poate fi mai
reprezentativ?! Poate doar
un sul de hârtie igienică!

●
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Iulian
Chivu

AAmenințarea reală de a
ne arvuni istoria și a orbecăi în
incertitudine încă un deceniu
este luată în calcul tot mai se-
rios și de dreapta scenei politice
românești. Inerții endemice ne
fac totuși să asistăm,
nepăsători unii și neputincioși
alții, la jocuri politice de la cele
mai insolite la cele mai previz-
ibile și pertinente. Pe de o parte
bunul simț face proba onestității
exercițiului politic, iar pe de alta
vanitoșii, demagogii, frustrații și
corifeii corupției fac cele mai
meschine și stupide alianțe
doar cât să-și asigure o majori-
tate confortabilă pe termen cât
mai lung. Miza prezidențialelor,
așadar, este cât se poate de
polarizantă cu toate că Victor
Ponta a demonstrat că un pre-
mier, cu susținerea unei
majorități parlamentare, poate
neutraliza orice prestație
prezidențială.

Și cu toate acestea,
contradictoriu cum pare, Ponta
este ademenit el însuși de
această demnitate. Că
deocamdată nu s-a lansat în
fața electoratului este doar o
manevră străvezie a aceluiași
ideolog din culisele „marelui
partid”, cum se tot proclamă
PSD mai ales după
amăgitoarea victorie de la re-
centele europarlamentare.
Oricum, oferta PSD pentru
prezidențiale este limitată și
„marele partid” știe că are de în-
fruntat o ofensivă din toate
direcțiile a dreptei care se
conturează tot mai unitară pe
acest obiectiv strategic.
Sâmbătă, Partidul Mișcarea
Populară, după ce a făcut o
probă de alternativă viabilă
acreditată încurajator de elec-
torat la europarlamentare, și-a
desemnat președintele, Elena
Udrea, și nu numai atât: candi-
datul la prezidențiale, Cristian
Diaconescu.

Așadar, dreapta va tre-
bui să o ia în calcul serios și pe
Elena Udrea și pe candidatul
PMP la prezidențiale, desigur la
turul al doilea. Și asta pentru că
și Răzvan Ungureanu, și
Cătălin Predoiu, dar și Klaus Io-
hannis vin cu șanse sensibil
apropiate de a ajunge în turul al
doilea. Discursul zeflemist al lui
Ponta ar putea fi productiv doar
în raport cu un contracandidat,
dar nu cu patru. El este
conștient că forțele de dreapta,
unite sau nu, vor susține cate-
goric același candidat în turul al
doilea, dar nici nu va accepta să
scoată în luptă un al nume din
culisele partidului, cu toate că
Mircea Geoană face încălzirea
pe tușă; orgoliul lui Ponta va
avea un cuvânt serios de spus

în partid. Altfel, la ce bun ofen-
siva de până acum a premieru-
lui?

La ce bun alianța
stranie cu Dan Diaconescu și
cu partidul acestuia, dacă Victor
Ponta nu s-ar teme? Și se teme
pentru că nu vrea să riște. Și nu
vrea să riște pentru că vrea să
câștige sigur. Altfel cariera lui
politică ar trebui să se oprească
aici, ca și în cazul predecesoru-
lui său, Mircea Geoană. Hăituit
însă din patru direcții, discursul
electoral al lui Ponta va trebui
să elimine sloganurile cu Traian
Băsescu și va trebui să
pregătească, dacă ar putea
găsi, răspunsuri persuasive
pentru cei doi ani de guvernare
și de promisiuni neonorate. El
va fi tras de mânecă de foștii
aliați, de liberalii tot mai credibili
pentru gestul de a se fi retras
dintr-o alianță în care nu aveau
satisfacții de niciun fel, dar și
mai credibili după retragerea lui
Crin Antonescu din cursa pen-
tru Cotroceni și desemnarea lui
Klaus Iohannis, cel refuzat de
Ponta ca prim-vicepremier, și cu
care, iată, va trebui să se con-
frunte la scenă deschisă; dis-
cursul tautologic, emfatic și
încărcat cu truisme al stângii
contra discursului sobru, la-
conic și persuasiv al sasului sib-
ian. Credibil este pentru
electoratul de dreapta, și nu
numai, Cristian Diaconescu, cu
toate că a făcut parte din guver-
nul lui Năstase. Și nu ar fi ex-
clus ca el să adune voturi și de
la electoratul de stânga,
dezamăgit de Victor Ponta ca
premier.

Un discurs cultivat,
echilibrat, lipsit de venalități
revanșarde va produce și Mihai
Răzvan Ungureanu, cum de al-
tfel va avea și Cătălin Predoiu.
Dacă însă la acest capitol, evi-
dent destul de important,
dreapta depășește fără doar și
poate oferta stângii, rămâne
însă problema coordonării cam-
paniei, fiindcă PSD are sprijinul
neîndoielnic al aliaților săi.
„Marele partid” are structuri put-
ernice în teritoriu cărora dreapta
trebuie să le răspundă nu doar
prin conținuturi, ci și prin
modalități ingenioase, elaborate
de consilieri inteligenți și de un
marketing politic capabil să intre
în rezonanță cu electoratul
dezamăgit de guvernarea lui
Victor Ponta. Încă cinci, dacă nu
chiar zece ani cu Ponta ca
președinte în speranța că ma-
turizarea lui va da roadele
așteptate cumva sau cândva nu
e numai problema stângii, ci a
tuturor, și nu în ultimul rând e
problema imaginii și a
credibilității României între
partenerii ei europeni și cei
euro-atlantici.

●
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Dreapta şi stânga un paravan pentru jefuirea Dreapta şi stânga un paravan pentru jefuirea 
în continuare a poporului român!în continuare a poporului român!

Gheorghe
Funar

AAu trecut şi alegerile
din 25 mai 2014 pentru Par-
lamentul European. În Româ-
nia a fost respectat scenariul
prestabilit şi regizorii lor şi-au
frecat mâinile de bucurie că
au reuşit, încă o dată, să facă
tot ce le-au stabilit stăpânii
străini ai României din ultimii
25 de ani. În seara zilei de 25
mai a.c., de la ora 21,00, au
apărut pe ecranele televi-
zoarelor rezultatele voturilor
estimate de trei institute de
sondare sau manipulare a
opiniei publice. Nu s-au
admis mai mult de trei pentru
a nu apărea „abateri” de la
scenari şi care să încurce so-
cotelile anterioare alegerilor.

În mai multe ţări din
Uniunea Europeană au avut
loc alegeri pentru Parlamen-
tul European în zilele de 22-
24 mai şi, apoi, s-a trecut la
numărarea voturilor, iar rezul-
tatul final a fost anunţat abia
în seara zilei de 25 mai a.c. În
România, întâi s-au anunţat
rezultatele şi apoi s-a trecut
la număratul voturilor, care a
ajuns la 99,9 la sută din
secţiile de votare, în ziua de
marţi 27 mai a.c. Pentru a
doua zi după alegeri şi pentru
prima dată în ultimii 25 de
ani, Stânga şi Dreapta
politică din România au pro-
gramat spre dezbatere în
Parlament cea mai formală
moţiune de cenzură. Textul ei
a fost citit, în 23 mai a.c., în
sala aproape goală a Parla-
mentului şi fără prezenţa
membrilor Guvernului, iar co-
mentariile anemice şi votul
asupra moţiunii au fost
„acoperite” de opiniile tele-
vizate în legătură cu rezul-
tatele consemnate la ieşirea
de la urne, în 25 mai a.c., la
alegerile pentru Parlamentul
Europen. La acestea s-au
adăugat puţine informaţii de-
spre încrederea tot mai mare
a popoarelor din ţările Uniunii
Europene în partidele politice
care apără Interesul Naţional.

În zilele de 25 şi 26
mai a.c., mai mulţi competitori
electorali au semnalat la
Biroul Electoral Central şi la
telefonul 112 numeroase
fraude electorale, mai ales
turismul electoral. Pentru a
nu se şti la timp adevărul şi
pentru a nu afla Poporul
Român că nu se mai verifică
cheltuielile făcute în cam-
paniile electorale, brusc şi la
comanda stăpânilor străini ai
României, începând din 27
mai a.c., a fost ordonată în-
tâlnirea conducătorilor PNL şi
PDL pentru a aranja o fuzi-
une sau o alianţă politică.
Între „duşmanii” politici din ul-
timii 10 ani, care s-au aflat
când la Putere împreună,
când separat, când în
Opoziţie formală, s-a luat în

discuţie o fuziune prin
absorţie ca partide sau la
nivel individual a membrilor
acestora. Discuţiile şi ne-
gocierile între conducătorii
PNL şi PDL înregistrează zil-
nic episoade palpitante pen-
tru cei care se lasă
manipulaţi, mai ales prin tele-
viziune. 

La conducerea PNL
este un nou cutremur în urma
demisiei în bloc a acesteia şi
a renunţării senatorului Crin
Antonescu la candidatura la
funcţia de Preşedinte al
României. Emoţionat, domnul
Antonescu a scăpat porum-
belul şi a anunţat că stăpânii
scenei politice din România
au stabilit că până la 15 iulie
a.c. trebuie anunţat candi-
datul Dreptei la alegerile
prezidenţiale din noiembrie
a.c.

Stânga unită (PSD,
UNPR şi PC), prin liderii săi,
la comandă străină, a început
atacul mediatic împotriva lid-
erilor PNL şi PDL, cu care au
fost împreună la guvernare şi
au format majorităţi parla-
mentare, pentru a putea
acţiona împotriva Poporului
Român şi a viitorului
României. Episoadele din
zilele precedente şi cele care
vor urma din lungul serial
„Balamucul” sunt bine re-
gizate, iar insistenţele asupra
Dreptei şi Stângii politice con-
stituie, în fapt, paravane pen-
tru continuarea jefuirii
Poporului Român.

În timp ce populaţia
României este „bombardată”
cu ştiri despre durerile facerii
sau refacerii (Alianţa D.A.)
Dreptei politice şi despre at-
acurile din partea Stângii
politice, în spatele acestor
paravane se desfăşoară, în
tăcere, cel puţin următoarele
acţiuni ale Guvernului:

- Se pune la cale vân-
zarea, pentru o sumă deri-
zorie, a 51 la sut[ din acţiunile
„Electrica”, în ziua de 10 iunie
a.c.

- A început vânzarea
pământului românesc la per-
soane juridice străine, cu
încălcarea Constituţiei, pre-
cum şi la persoane fizice
străine, cu încălcarea legii,
fără condiţii de reciprocitate şi
fără limită de suprafaţă.

- Se pregăteşte, la
comanda Fondului Monetar
Internaţional (FMI), Băncii
Mondiale şi Comisiei Eu-
ropene, modificarea Legii
minelor cu un dublu scop:
menţinerea celor mai mici
redevenţe din lume şi, re-
spectiv, exproprierea
românilor din România de
către titularii licenţelor de ex-
ploatare a bogăţiilor naturale.
La comanda troicii străine
(FMI, Banca Mondială şi
Comisia Europeană) Guver-
nul Ponta III pregăteşte
cadrul legal pentru ca în
următorii 10 ani să fie date

pentru exploatare la state şi
firme străine bogăţiile natu-
rale ale Poporului Român la
redevenţe foarte mici şi nu pe
baza unor contracte de
împărţire a producţiei, aşa
cum procedează aproape
toate ţările bogate în resurse
naturale şi care obţin pe baza
acestora cel puţin 80 la sută
din producţia fizică.

- Se intensifică
retrocedările în natură
(clădiri, păduri, terenuri agri-
cole), mai ales pe căi ilegale,
către persoane juridice şi per-
soane fizice maghiare cu
scopul de a se grăbi
obţinerea de către Ungaria a
autonomiei teritoriale a
Ardealului prin aplicarea prin-
cipiului autodeterminării
popoarelor.

- Obligarea întregii
populaţii, începând din ziua
de 1 iunie a.c. la controale
medicale periodice pentru a
se stabili şi cunoaşte starea
de morbiditate a fiecărui
cetăţean cu scopul, nede-
clarat, de a fi exterminat cât
mai rapid Poporul Român de
către cei care au programat şi
desfăşoară cel mai mare
Holocaust din istoria omenirii
împotriva urmaşilor Poporului
Primordial din Geto-Dacia,
din Grădina Maicii Domnului.

- Distrugerea, la cer-
erea Comisiei Europene, a
10.000 km de cale ferată şi
înlocuirea transportului fer-
oviar cu piste pentru biciclişti
sau artere pietonale. Şinele
demontate vor fi trimise la
topit în străinătate la reco-
mandarea FMI, Băncii Mondi-
ale şi Comisiei Europene.
După ce Guvernele post-de-
cembriste au închis mii de
unităţi economice, sute de
şcoli şi spitale, acum Guver-
nul Ponta III s-a angajat să
închidă 50 la sută din reţeaua
feroviară a României.

Stăpânii străini ai
României, asasinii economici
şi asasinii politici, au ordonat
conducătorilor alogeni ai ţării
noastre să acţioneze pentru
privatizarea societăţii „Elec-
trica”, o firmă care aduce
anual miliarde de euro în
Bugetul Statului Român.
După ce au fost date pe
sume derizorii, în anul 2006,
de către Guvernul Tăriceanu,
un număr de cinci sucursale
de la „Electrica” către firmele
E-ON (din Germania), ENEL
(din Italia) şi CEZ (din Cehia),
în anul trecut Guvernul Ponta
a vândut 200 de microhidro-
centrale. Aceste obiective
strategice ale României au
fost vândute de Guverne for-
mate din reprezentanţi ai
PNL, PDL, UDMR, PSD,
UNPR şi PC. Cu toţii au par-
ticipat la jefuirea bogăţiilor
Poporului Român, la lichi-
darea a şase milioane locuri
de muncă şi la sărăcirea
cumplită a majorităţii 
populaţiei României. 

Aceasta este încă o
dovadă că Dreapta şi Stânga
în politica românească sunt
alte găselniţe ale liderilor
acestor formaţiuni şi ale ma-
nipulatorilor de opinie cu care
speră să îi păcălească pe
alegători la alegerile
prezidenţiale din 2 şi 16
noiembrie a.c., când se
pregătesc să le dea românilor
şansa de a alege unul dintre
candidaţii alogeni, anunţaţi
sau pomeniţi până acum.

În zilele următoare,
după paravanul declaraţiilor
liderilor partidelor politice,
Guvernul Ponta III (PSD,
UNPR, PC şi UDMR) se
grăbeşte să înstrăineze 51 la
sută din acţiunile de la „Elec-
trica”, respectiv de la sucur-
salele Transilvania Nord,
Transilvania Sud şi Muntenia
Nord, la un preţ de circa 20
de ori mai mic decât valoarea
lor de piaţă. Fiecare dintre
aceste sucursale de la „Elec-
trica” cuprinde şase judeţe.
Specialiştii în domeniul en-
ergiei electrice au făcut
următoarele calcule şi
evaluări cu referire la patri-
moniul celor trei sucursale
ale „Electrica”:

a) Într-un judeţ există
în medie 3.000 km de reţea
electrică de medie tensiune x
10 stâlpi / km = 30.000 stâlpi
x 1.500 euro / stâlp = 45 mil-
ioane euro doar valoarea
stâlpilor + conductoarele
electrice = 65 milioane euro +
TVA. Aceasta este valoarea
liniilor de medie tensiune din
fiecare judeţ.

b) În fiecare judeţ
există în medie 1.000 km linii
de înaltă tensiune x 4 stâlpi /
km = 4.000 stâlpi x 50.000
euro / stâlp = 200 milioane
euro + valoarea conduc-
toarelor = 280 milioane euro
+ TVA, pe judeţ.

c) Pentru reţeaua de
joasă tensiune există, în
fiecare judeţ, circa 6.000 km
reţea electrică x 30 stâlpi / km
x 1.000 euro / stâlp = 180 mil-
ioane euro + valoarea con-
ductoarelor = 250 milioane
euro + TVA.

d) Staţiile de transfor-
mare de 110 kV/ medie tensi-
une sunt aproximativ 20 în
fiecare judeţ. Preţul este de
patru milioane euro / staţie +
TVA = 80 milioane euro +
TVA.

e) Posturi de transfor-
mare de medie tensiune /
joasă tensiune sunt circa
2.500 buc / fiecare judeţ x
15.000 euro / post = 37,5 mil-
ioane euro + TVA.

f) Valoarea totală a
„Electrica”, fără sedii, este
12,9 miliarde euro + TVA. Cu
sedii, valoarea este de minim
14 miliarde euro+TVA, adică
17,4 miliarde euro. Din
această valoare, 51 la sută
reprezintă 8,9 miliarde euro,
iar Guvernul Ponta III este
decis să vândă acţiunile afer-

ente pentru suma de numai
290 milioane euro. Apoi,
după acelaşi scenariu care s-
a aplicat în cazul privatizării
(de fapt a jefuirii) Băncii Com-
erciale Române (BCR),
cumpărătorul va recurge la o
majorare fictivă de capital so-
cial şi va ajunge să preia in-
tegral firma, fără să plătească
măcar un euro Poporului
Român.

În 10 iunie a.c. este
programat marele jaf de la
„Electrica”, care este
prevăzut a se desfăşura în
prezenţa experţilor de la FMI,
Banca Mondială şi Comisia
Europeană, sosiţi special în
ţara noastră. Acest nou jaf
uriaş trebuie oprit de către
Poporul Român prin toate mi-
jloacele legale: prin acţiuni
concrete şi prin luări de
poziţie ferme din partea par-
tidelor politice a candidaţilor
la alegerile prezidenţiale şi a
parlamentarilor care apără In-
teresul Naţional; prin nu-
meroase dezbateri în
mass-media, mai ales la stu-
diourile de televiziune, dar
mai ales prin intervenţia
promtă a Preşedintelui
României, domnul Traian
Băsescu.

Partidul România
Mare se pronunţă cu fermi-
tate împotriva vânzării a 51 la
sută din acţiunile de la „Elec-
trica” şi solicită Guvernului
Ponta III să oprească acest
nou jaf naţional.

După ce Guvernul
Ponta III se laudă cu cea mai
mare creştere economică din
Uniunea Europeană
înregistrată de România şi
după ce acelaşi Guvern
Ponta a împrumutat de la
băncile străine 15 miliarde
euro în primele cinci luni din
acest an, este evident că nu
mai este necesară vânzarea
pachetului majoritar de
acţiuni de la „Electrica” pen-
tru numai 290 milioane de
euro, când valoarea acestei
firme este de circa nouă mil-
iarde. 

După ce Parchetul 
şi Direcţia Naţională
Anticorupţie (DNA) s-au ocu-
pat de „plasarea” ilegală a sil-
icoanelor şi ovulelor, este
posibil şi necesar să se au-
tosesizeze în cazul „Elec-
trica”. S-ar putea ca unele
partide politice de Dreapta
sau de Stânga să iniţieze
rapid o moţiune simplă pe
tema jafului de la „Electrica”. 

Dacă nu o vor face,
riscă să confirme că
mimează în campaniile elec-
torale Interesul Naţional şi
mândria de a fi român, dar în
fond răspund la comandă
străină şi împotriva Poporului
Român.

●



4 Tichia de politician

O iniţiativă legislativă aşteptată de multă vreme...O iniţiativă legislativă aşteptată de multă vreme...

Ilie
Șandru

ÎÎn sfârşit, cineva s-a
hotărât să ia taurul de
coane, cum se spune. Dep-
utatul Bogdan Diaconu a
depus, în Camera
Deputaţilor, un proiect de
lege cu privire la interz-
icerea autonomiei teritoriale
pe criterii etnice şi a oricăror
forme de secesionism. Sunt
convins că acesta nu va
trece uşor, ori, mai degrabă,
nu va trece deloc, pentru că
vor fi destui care îl vor
acuza de o poziţie
extremistă, că are el ce are
cu ungurii, aşa cum a fost
acuzat dealtfel şi până
acum. Să fie însă convinşi
domnii deputaţi şi senatori,
din care mulţi nu îşi merită
scaunele pe care stau acolo
pe banii noştri, că noi,
românii din Covasna,
Harghita şi Mureş, în primul
rând, dar de altfel toţi
românii ardeleni, aşteptau
de mult o astfel de iniţiativă
legislativă, care să pună
capăt unei situaţii nefireşti,
ce se perpetuează de prea
multă vreme, în care statul
român s-a dovedit neputin-
cios în faţa acţiunilor tot mai
agresive şi obraznice ale
extremiştilor unguri, atât a
celor din interior, cât şi celor
din afara ţării.

Aşa cum este
motivată această iniţiativă
legislativă, este momentul
să fim conştienţi de faptul că
extremismul şi naţionalismul

agresiv se află în plină
răbufnire, mai ales în estul
Europei. Federaţia Rusă ne
dovedeşte că nu este
altceva decât o contiuatoare
a fostelor regimuri opresive
şi expansioniste: ţarismul şi
comunismul rus, că nu face
altceva decât să ducă
aceeaşi politică imperialistă
faţă de popoarele din jur,
care doresc să trăiască în
libertate.

Pe de altă parte, Un-
garia, la rândul său, a de-
venit, mai ales în ultima
vreme, un factor destabi-
lizator în centrul Europei,
încurajată de imperialismul
rus, cu care s-a aflat mereu
în cele mai bune raporturi,
mai ales de la victoria
revoluţiei bolşevice din
Rusia, condusă de Lenin,
revoluţie care, prin inter-
mediul lui Bela Kun, trebuia
exportată şi făcută
victorioasă şi în Europa.
Noi, românii, am fost cei
care le-am încurcat so-
cotelile. Şi, ca urmare, de
atunci, nu ne mai pot vedea
cu ochi buni, nici unii, nici
ceilalţi. Ne poartă sâm-
betele şi aşteaptă momentul
potrivit ca să se răzbune.
Nu întâmplător Larry Watts,
analizează, în multe sute de
pagini modul în care s-a
ajuns la ,,războiul lui Lenin
împotriva României”; la
,,coaliţia roşie-albă în a
doua şi a treia campanie
transilvăneană”; la ,,răsboiul
clandestin al blocului sovi-
etic cu România” etc. Astfel
au fost posibile tragicele

evenimente ale acelui an
negru – 1940 – din istoria
contemporană a României,
care au dus la căderea sub
cizma stalinistă a aproape
patru miloane de români
basarabeni şi bucovineni
,,asupra cărora a fost impli-
mentat un program de
deznaţionalizare şi rusifi-
care, începând cu interz-
icerea alfabetului latin,
închiderea tuturor şcolilor
laice şi confesionale
româneşti...”. Iar alţi
aproape două milioane de
români ardeleni au căzut
jertfă purificării etnice a
regimului fascist al lui Hor-
thy Miklos, care trebuia să
conducă la ,,asimilarea
totală a meslor româneşti
din Transilvania”, fiindcă
,,trebuie să dezrădăcinăm
din Transilvania iedera care
produce memorandumuri şi
proclamaţii”. Nu au reuşit,
cu toate masacrele odioase
de la Ip, Trăznea, Mureşenii
de Câmpie, Sărmaş,
Săpânţa, Hida, Şimleul Sil-
vaniei etc., în urma cărora
,,mândrul pământ al Transil-
vaniei s-a transformat într-o
amarnică Golgotă, unde se
petrec cele mai groaznice
evenimente”. Aşa scria
gazetarul ungur Ferenczy
Győrgy, în septembrie 1940.

Scriu aceste rânduri
în ziua de miercuri, 4 iunie
2014, în care spiritele
revaşarde şi extremiste ale
ungurimii de pretutindeni s-
au agitat, ca de fiecare dată
în această dată. Ea le
reaminteşte generaţiilor de

unguri de acum de ,,rana
nevindecată a Trianonului”!
,Să vindecăm deci rana Tri-
anonului, prin unirea celor
15 milioane de unguri şi să
eliberăm pământul secular
al maghiarimii”! Fiindcă
,,România este un stat artif-
ical, creat de Trianon,
stăpânind teritorii ungureşti
ocupate”! Motiv pentru care
,,secuii trebuie să facă totul
pentru recâştigarea
bunurilor de care secuimea
a fost jefuită”! Aşa glăsuia,
mai anii trecuţi, patriotul”
Sűtő András, cel căruia
,,patrioţii” de azi din Consil-
iul municipal Târgu Mureş
doresc să-i înalţe o statuie
în centrul oraşului!

Iniţiatorul acestui
proiect de lege, Bogdan Di-
aconu, atrage atenţia că, în
acest context favorabil pen-
tru acţiuni extremiste şi se-
cesioniste, încurajaţi şi de
politica oficială a Bu-
dapestei de susţinere a au-
tonomiei teritoriale a
maghiarilor din afara
graniţelor, că UDMR se
pregăteşte să depună în
Parlment o lege de obţinere
a autonomiei nu numai pen-
tru ,,ţinutul secuiesc”, ci
pentru întreaga Transil-
vanie, ceea ce este, de fapt,
o lege a desfinţării
României! Nu ar fi o nou-
tate. În 1996, candidatul
UDMR pentru Preşedenţia
României, domnul Borbely
Jmre, îşi făcea campanie
electorală tocmai pe slo-
ganul federalizării ţării: ,,In-
diferent de mersul

federalizării Europei, în
România sunt create toate
condiţiile pentru o viitoare
federalizare(...), fiindcă în
concpeţia mea, Banatul
este Banat, Ardealul
rămâne Ardeal, Moldova
este Moldova, la fel şi Olte-
nia”. O federalizare bazată
pe criterii de mentalitate.
Uitând, dumnealui, ori
neştiind deloc, cât de
unitară este cultura
românească, tocmai prin di-
versitatea ei spirituală, care
este la fel de românească şi
în Ardeal, şi în Banat, şi în
Moldova. Adică în toată
România!

La niciuna dintre
acţiunile acestea secesion-
iste, care vizează
destrămarea ţării, acţiuni ce
s-au manifestat şi se
manifestă fără ruşine
datorită faptului că ele sunt
ocrotite şi chiar încurajate
de UDMR, aflată mai tot tim-
pul la guvernarea României,
datorită unui troc politic
ruşinos pe care guvernaţii
din ultimu sfert de secol l-au
făcut pentru a rămâne cât
mai mult pe craca cea de
sus a puterii. Aşa a fost
posibilă pasivitatea cu care
ei au privit cum extremismul
maghiar a făcut paşi
mărunţi dar siguri în direcţia
subminării autorităţii şi
suveranităţii statului român.
Este timpul ca să se pună
piciorul în prag, până nu
este prea târziu.

●

OTV-izarea PSD: spre o Românie socialistă!OTV-izarea PSD: spre o Românie socialistă!

Ionuț
Țene

RRăspunsul PSD la
coalizarea dreptei este halu-
cinant şi extrem de populist.
Asta dovedeşte că Victor
Ponta s-a speriat după 25
mai, când la alegerile eu-
roparlamentare partidul său,
aflat într-o coaliţie roşie, a
obţinut abia 37 de procente,
insuficiente sufragii pentru a
obţine în noiembrie funcţia
de preşedinte al României.
Bazinul electoral al social-
democraţiei nu are de unde
să mai culeagă voturi.
Atunci, disperat de rezultat
Victor Ponta a pus la cale o
strategie populistă, care îl
compromite în faţa
românilor: alianţa cu partidul
OTV. 

După ce în ultimii ani
Victor Ponta s-au porcăit cu
Dan Diaconescu la televiz-
iune şi în presă, s-au spur-
cat pe privatizarea
frauduloasă a Oltchim, şi-au
dat la gioale pe candidatura
de la Gorj, situaţia penibilă
culminând cu închiderea

OTV de către partidul-stat
PSD, iată că azi trandafirii s-
a înfrăţit cu flacăra violet.

Partidul lui Dan Dia-
conescu ar putea intra la
guvernare, premierul Victor
Ponta precizând că nu ex-
clude varianta în care
PPDD să primească un

portofoliu în Guvern.
Anunţul primului-ministru a
venit după o nouă serie de
negocieri între liderii PPDD
şi PSD, la care a participat
şi el, alături de vi-
cepremierul Liviu Dragnea,
preşedintele PPDD, Simona
Man, şi secretarul general,
Liviu Neagu. Întrebat dacă
partidul condus de Dan Dia-

conescu ar putea avea şi
miniştri sau secretari de stat
în guvern, Victor Ponta a
spus că acest lucru este
posibil. “Nu exclud această
variantă, dar nu a fost nicio
decizie luată astăzi”, a
răspuns premierul. 

Negocierile dintre

PPDD şi PSD au avoc loc în
contextul în care liberalii au
anunţat că vor face
majorităţi în teritoriu altărui
de PDL, situaţie în care so-
cial-democraţii vor fi obligaţi
să caute susţinere la alte
partide. “Vom face majorităţi
în toate judeţele în care
putem. Unde nu putem,
suntem în opoziţie”, a mai

spus Ponta, în Parlament.
Victor Ponta pune la

cale şi redeschiderea OTV,
care reprezintă bazinul elec-
toral al partidului lui „Dan Di-
aconescu în Direct”. S-a
dovedit la alegerile din 25
mai că DD fără OTV nu
înseamnă electoral decât
vreo doi la sută. Când
funcţiona OTV românii
manipulaţi de DD au votat în
proporţie de vreo șapte la
sută, din sufragii, cu Partidul
Poporului. Redeschiderea
OTV, care se adresează
păturii sărace şi limitată int-
electual a electoratului
român, de factură socialistă,
va duce la creşterea
importanţei partidului lui
Dan Diaconescu. În acest
sens trebuie văzută cheia
colaborării dintre Dan Dia-
conescu şi Victor Ponta.
Adică redeschiderea OTV şi
o campanie electorală
populistă în favoarea lui Vic-
tor Ponta pentru alegerile
prezidenţiale de la toamnă.

Prin măsurile eco-
nomice socialiste: noi taxe,
acciza la carburant,
creşterea pensiilor mici, in-

dexarea salariilor tinerilor
angajaţi, precum şi ridicarea
salariului minim pe
economie, împreună cu o
campanie electorală marca
OTV, care recrutează elec-
tori din lumpenproletariatul
satelor şi oraşelor sărace
Victor Ponta mizează pe
câştigarea alegerilor
prezidenţiale. Asta în dauna
candidatului dreptei, care se
bazează pe electorii dinam-
ici sau privaţi ai României,
care creează plusvaloare
economică, socială şi
culturală, dar, din păcate,
aceştia sunt puţini faţă de
marea masă sărăcită, după
25 de ani de jafuri puse la
cale de o clasă politică
coruptă şi subordonată in-
tereselor marilor puteri şi
multinaţionalelor.

●



Ghimpele Națiunii

Guvernul maghiarilor de pretutindeni…Guvernul maghiarilor de pretutindeni…

Cezar 
A. Mihalache

CCu același tupeu al
grofilor băgați în seamă, lid-
erii UDMR au început să
protesteze. Și la ce la
altceva să ne fi așteptat
când, strecurați la troaca
puterii, au început să
scormonească prin lăturile
guvernării cu râtul umflat de
nesimțire?! Pentru că, dacă
te bagi în troaca porcilor
politici, nu te numești doar
„animal politic”! Iar grohăitul
grofilor politici ai UDMR nu
a fost sancționat de către
„curajosul” Viorel… Care nu
doar că a tăcut, ci a și făcut
un umil pas în spate în „ne-
gocierile” cu D.D.

Or, nesancționați,
udemeriștii, aduși și ei la gu-
vernare pe ușa din dos,
aidoma lotului pe care
încearcă să-l tragă „dd”-iștii
(dar mai bine „ddist”, decât
traseist, nu?!) nu se vor mai
limita doar la a pune condiții
cine are voie, mai ales dacă
este vorba de un partid
românesc, să guverneze
țara! Acum, măscăricii s-au
ridicat împotriva prezenței
PPDD-ului la guvernare!
Dar mâine-poimâine or să
dea cu pumnul în masă
pentru a-i azvârli de la blidul
puterii și pe ceilalți aliați ai

PSD-ului. Ba, poate o să
dea de pământ chiar cu Vic-
tor Ponta, deranjați de
însăși prezența PSD-ului la
guvernare! Căci, pe cine nu
lași să crape, să-și verse
mațele pe dinafara arcului
puterii, s-ar putea să te
izgonescă. Și nu mare ar fi
mirarea ca extremiștii PCM-

ului, aduși în sfera
guvernării prin subacordul
cu UDMR, act pe care Vic-
tor Ponta nu l-a dezavuat,
să dea și ei cu pumnul în
masă.

Și nu trebuie să fii
fan „DD” să înțelegi că, în
condițiile prezenței la gu-
vernare a arcului toxic
UDMR-PCM, cooptarea a
încă unei formațiuni politice
ROMÂNEȘTI nu strică.

De altfel,
maghiarimea politică s-a de-

ranjat la stomac, nu atât din
cauza posibilei intrări a „dd-
istilor” la guvernare (în fond,
Ponta putea să o aducă și
pe „Elodia” în alianța PSD-
PC-UDMR/PCM, dar să mai
dea și UMDR-ului un minis-
ter, ceva!), ci pentru că a re-
alizat faptul că premierul
este dispus la mult mai

multe cedări decât și-au
închipuit ei. Este dispus,
dacă îi cere cineva ferm, să
mai dea câte un post de
ministru ori de subsecretari
de stat. Și de ce să nu prof-
ite tot ea, maghiarimea, să
mai înhațe câteva posturi de
unde să-și răspândească
otrăvitele sămânțe ale
maghiarizării țării? Și nu jin-
duiau atât la ministerul pen-
tru românii de pretutindeni,
deși, după ce au avut direc-
toratul Radiodifuziunii, ar fi

fost o nouă palmă dată
românismului, cât mai ales
la posturile de secretari de
stat de prin feluritele minis-
tere.

Or, faptul că liderii
UDMR și-au permis să facă
un scandal monstru, fără ca
Victor Ponta să le dea peste
nas, este o altă dovadă că,

astăzi, Guvernul Ponta nu
este „Guvernul României”. 

Este un minister-
anexă al guvernului de la
Budapesta, un mega-minis-
ter al promovării intereselor
maghiarimii „de pretutin-
deni”. Iar Victor Ponta a in-
trat într-un adevărat clenci,
„rezolvarea” problemei „dd-
istă” putând valora pentru
electoratul din Ardeal (chiar
dacă PPDD nu avea nici o
legătură de suflet cu
reprezentarea acestuia) mai

mult decât o campanie pe
care PSD ar duce-o, punc-
tual, în Transilvania.

Mai mult, UDMR a
început să dicteze fățis și
linia partidului lui Victor
Ponta, Kelemen Hunor
avertizând ca fiind „o mare
problemă pentru relaţia
PSD-UDMR” prezența în
PSD a deputatului Bogdan
Diaconu, cel care a propus
instituirea interdicţiei
desfăşurării pe teritoriul
României a oricăror
manifestări care aduc atin-
gere Constituţiei. Iar Kele-
men se arată nemulțumit
chiar dacă, în fapt, proiectul
lui Diaconu a căzut la vot,
inclusiv grație parlamentar-
ilor PSD, care au votat îm-
potriva inițiativei deși, în
campania pentru europarla-
mentare, social-democraţii
se declarau „Mândri că sunt
români”.

Și poate că maghair-
imea politică are dreptate
când spune că PPDD „ar fi
un dezastru de imagine
pentru guvern”. Dar ar fi
oricum al doilea „dezastru”,
primul fiind reprezentat
chiar de cooptarea UDMR-
ului la guvernare!

●
Vampirul Djuvara pângărește Istoria Românilor!Vampirul Djuvara pângărește Istoria Românilor!

Vlad
Hogea

ÎÎntr-o Românie în
care democrația a dat cu
oiștea-n gard, iar mafioții și
trădătorii au devenit mai pop-
ulari decât elitele naționale –
o nulitate doctă ca Neagu
Djuvara face carieră. Ce-i
drept, între bătrânețe și
moarte. 

În loc să-și plimbe
strănepoții prin Cișmigiu,
ipochimenul răscolește, cu un
băț putred, istoria noastră
multimilenară, pe care o
terciuiește după bunul plac al
stăpânilor săi din umbră.
Mașinăria de propagandă
manipulatorie l-a teleportat
pe noul ”Dascăl Național”
(sic!), pe soclul lui Nicolae
Iorga… 

Ce blasfemie! Pentru
puștime, ”istoricul, diplomatul,
filozoful și romancierul”
Neagu Djuvara (cum se
recomandă sus-numitul prin
bâlciuri și talciocuri) a devenit
principalul reper (poate sin-
gurul!) de înțelegere (din
păcate, greșită!) a trecutului
nostru, mai recent sau mai
îndepărtat. 

Trăim în secolul
vitezei, așa că junimea nu se
mai complică. Djuvara le dă
mură în gură ”O scurtă istorie
a românilor povestită celor
tineri” – compunere neroadă

și mincinoasă, dar viu
colorată, cu multe poze – iar
aceștia o înghit pe nemeste-
cate. De la înălțimea la care
l-au cocoțat tabloidele bălțate
și talk-show-urile (unde stă
cu mâna dreaptă la falcă și
cu arătătorul stâng în gură),
mitomanul de profesie crede
că își poate permite orice.
Chiar să afirme că primii
domnitori ai Țării Românești
au fost alogeni, mai precis…
cumani! 

Iată ce scrie, negru
pe alb, în cartea sa „Thocom-
erius – Negru Vodă, un
voivod de origine cumană
la începuturile Țării
Românești” (apărută la Edi-
tura Humanitas, de al cărei
patron ne-am ocupat mai de-
mult, în pamfletul ”Un filozof
de bucătărie: Gabriel Li-
iceanu”, publicat în revista
”România Mare”, în aprilie
2003): „Thocomerius, tatăl lui
Basarabă, trebuie asimilat cu
legendarul Negru Vodă. (…)
Toate adunate alcătuiesc
ceea ce se numește în jargon
juridic un mănunchi de
prezumții atât de convingător,
încât în ochii mei n-ar mai tre-
bui să existe nici o îndoială
asupra originii cumane a
spiței Thoctomeru-
Basaraba”. Pe aceeași linie a
spurcării originilor și parcur-
sului nostru istoric se
plasează și afirmația, de-a
dreptul imbecilă, pe care a

făcut-o moșneagul graseiat la
TVR 1 (în emisiunea ”Garan-
tat 100%”, realizată de
Cătălin Ștefănescu): ”1 De-
cembrie – în mintea rumânu-
lui – este data la care se
creează România Mare. Nu-i
adevărat! 1 Decembrie este
numai data la care două
provincii – anume Transilva-
nia și Banatul – emit dorința
de a fi legate de Regatul
României (sic!). De remarcat
și faptul că Djuvara spune
rumân (adică iobag!), nu
român, tot în bătaie de joc…

Istoricul și teologul
Dan Zamfirescu i-a dat o
amplă replică bătrânei caiafe,
în cartea intitulată sugestiv:
”Istoria românilor văzută de
Neagu Djuvara – fals științific
sau trădare de țară?”
(apărută la Ed. Roza Vân-
turilor & Ed. Semne). Aflăm
că ”Neagu Djuvara deține în
cultura română recordul ab-
solut în materie de ediții ale
unei cărți de istorie. (…) Cele
11 ediții de până acum ale
cărții domniei sale O scurtă
istorie a românilor povestită
celor tineri nu-și au
concurență. (…) Ea a dublat
textul tipărit cu vorbirea lui de
către autor pe 10 compact-
discuri”. Bani aruncați aiurea,
fără îndoială, doar pentru a
asigura propagarea unor teze
antiromânești, prin care se
spală (încet, dar sigur!)
creierele tinerei generații. 

Djuvara ”a fost selec-
tat și propulsat în prim-plan,
pe toate căile, tocmai în vir-
tutea unei calități aproape ge-
niale, dacă o raportăm la
interesele pe care le
servește: aceea de a trans-
forma piscurile și munții în
mușuroaie și de a face din
uriașii istoriei noastre
aproape niște pitici”. Acesta
”s-a dovedit istoricul ideal
pentru exact ceea ce se vrea
acum: să i se smulgă neamu-
lui românesc acel nerv vital
reprezentat de memorie”. În
viziunea lui Neagu Djuvara,
”sunt estompate, minimal-
izate și chiar trecute total sub
tăcere acele elemente care
contribuie la grandoarea unei
personalități sau a unei
epoci, sau chiar a unei
instituții cum este Biserica
Ortodoxă Română”. Mai mult,
falsificatorul de istorie are tu-
peul să afirme următoarele:
”Suntem singura țară mare
din Europa a cărei unitate e
exclusiv întemeiată pe limbă.
(…) Mai toate celelalte state
europene s-au constituit pe
baza unei istorii comune”.
Zamfirescu îl contrazice cu
fermitate, arătând că ”la baza
unității românilor a stat, încă
de pe vremea lui Ștefan cel
Mare (…), conștiința
apartenenței tuturor vorbito-
rilor acestei limbi la același
neam: la neamul românesc”.
Cât despre sacrificiile făcute

de români în cele două
războaie mondiale (a căror
dimensiuni îi scapă lui Neagu
Djuvara), Dan Zamfirescu
precizează că ”românii, la fel
ca în răsărit, nu s-au bătut cu
poporul german, după cum
nu au trecut Nistrul împotriva
poporului rus. În ambele
direcții, ei au luptat și s-au
jertfit pentru lichidarea a două
monstruozități ale istoriei uni-
versale: în răsărit bolșevismul
și în apus nazismul”.

Să ne oprim,
deocamdată, aici cu cazul
Neagu Djuvara (emblematic
pentru operațiunea diabolică
de distrugere a Pantheonului
Național și a memoriei noas-
tre colective). Pentru noi,
acest individ ridicat în slăvi de
o adunătură de ticăloși cu
simbrie străină nu este
altceva decât un vampir care
pângărește Istoria Românilor.
El se hrănește cu sângele
vărsat de eroii neamului – de
la Posada și Călugăreni,
până la Mărășești și Podu
Înalt. Ar trebui înfipt un țăruș
în tomurile mincinoase ale lui
Neagu Djuvara, iar autorul
acestor infamii scelerate să
poarte la gâtul lui de curcan
bătrân nu un colan de aur, ci
o salbă de căței de usturoi.
Poate așa va mai sta locului,
măcar o vreme. Iar dacă tot
nu și nu – atunci să chemăm
Exorcistul!

●


