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„Nu putem să-l ajungem

niciodată pe Dumnezeu, însă cu-

rajul de a călători spre el rămâne

important.” 

- C. Brâncuși
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Ponta „vona”... Ponta „vona”... 

BăsescuBăsescu

Cezar 
Adonis Mihalache

DDe data aceasta,
prezența în România a „in-
dezirabilului” neasumat
Vona Gabor, nu a mai gen-
erat reacțiile „vehemente” și
discursurile patriotarde din-
spre cele două palate. Nici
măcar în formula replicilor
între doi cafegii politici care,
mai ieri, se băteau pe zațul
servit ca angajament de
tencuială la fundamentele
încrederii românilor. Un
„eroism” al inițierii procesu-
lui de declarare ca in-
dezirabili a extremiștilor
unguri.

De data aceasta, și
Traian Băsescu și Victor
Ponta au pus dimpreună
batista de adio a pactului de
cobitare, proaspăt rupt, pe
țambalul la care ni se tot
cântă prohodul unității teri-
toriale. Pentru că, în vreme
ce pe Traian Băsescu nici
măcar nu-l mai interesează
să pozeze în patriot, Victor
Ponta nu-și permite să irite
maghiarimea politică.

Și trebuie să
recunoaștem că, în parte,
ne-am înșelat! Căci, ne-am
fi așteptat să vedem cum cei
doi își aruncă acum, de la
unul la altul, „pisica”
vinovăției pentru nefi-
nalizarea procesului de de-
clarare ca indezirabil a lui
Vona Gabor. Ne-am fi
așteptat ca Victor Ponta să
se justifice infantil că a lăsat
acest lucru în sarcina celui
ce „a furat caimacul” (după
propriile vorbe), iar Traian
Băsescu să ne servească
scuza că a lăsat intenționat
în sarcina premierului
acțiunea de declarare a in-
dezirabilor tocmai pentru a
arăta țării cât de mincinos
este Victor Ponta, în orice
formă de angajament!

Acum, brusca ru-
pere a pactului de coabitare
dintre premier și președinte
pare a fi fost produsă tocmai
pentru a-i crea un atuu lui
Victor Ponta (din perspec-
tiva faptului că premierul a
inițiat ruperea acordului)
prin forțarea lui Traian
Băsescu de a-și asuma re-
sponsabilitatea pentru de-
mararea procesului de
declarare ca indezirabil a lui
Vona Gabor.

Lucru pe care, e
drept, Traian Băsescu l-ar

putea cere din fruntea
CSAT-ului și, mai ales, din
perspectiva faptului că o
astfel de acțiune, care 
ar produce „șifonarea”
maghiarimii politice, lui nu i-
ar mai dăuna. Cel puțin, nu
„viitorului” său politic! Or,
dacă fuge de această
„asumare” (unde sunteți,
domnule „președinte-
jucător”?!), înseamnă că,
într-adevăr, Traian Băsescu
se bazează în următoarea
lui etapă „politică” și pe alu-
atul de kurtoskolacs și nu
vrea să-și strice relațiile cu
formațiunile maghiare care,
poate, chiar ar pune umărul
să-l trimită la „brutărie”!

Din păcate, în
condițiile în care in-
dezirabilul din vorbele ofi-
cialilor români umblă
nestingherit prin România,
ba, ne atacă și mai violent
prin discursurile lui, con-
cluzia stării de fapt, la acest
moment, nu poate fi decât
una singură: Vona Gabor
are mai multă autoritate
decât Victor Ponta și Traian
Băsescu la un loc, iar
Fidesz se bucură de mai
multă influență chiar și
decât CSAT! Ceea ce este
cutremurător... Pentru că,
dacă era clar că Executivul
Ponta s-a transformat într-o
anexă a guvernului de la
Budapesta, prin „ministe-
riatul” iredentist „diktat” de
Fidesz, Cotrocenii păreau a
mai menține o ultimă redută
guvernamentală împotriva
guvernanței impuse de la
Budapesta.

Și chiar dacă vorbim
de un personaj cu apucături
neo-naziste dovedite, chiar
dacă în România sunt dizol-
vate formațiuni doar pentru
că se declară urmașe a
unor partide „extremiste”
(exceptând, bineînțeles, Fo-
rumul Democrat al Ger-
manilor din România,
continuator juridic al Grupu-
lui Etnic German,
formațiune fascistă scoasă
în afara legii în 1944,
federație al cărui președinte
se vrea acum și președinte
al României!), Vona Gabor
se plimbă nestingherit pe
meleagurile noastre. Căci,
se pare că în fața „țiganului
cu pălărie” (traducerea ad-
literam a „gaborului”!),
autoritățile române și-au dat
jos, nu doar „pălăria”, ci și
bruma de preocupare față
de apărarea demnității

noastre...
Și cum altfel când,

deși în primăvară, Ministerul
Afacerilor Interne anunța in-
stituirea măsurii nepermiterii
intrării în România a unor
cetățeni unguri care au
desfășurat ani la rând în
Ardeal activități extremiste,
fiind vorba de membri ai
organizațiilor „Noua Garda
Ungară”, „Mișcarea Tinerilor
din cele 64 de comitate”,
„Oastea Haiducilor” și
formațiunea politică Jobbik,
doar patru indivizi au primit
o simbolică interdicție de a
intra în România. Patru
maghiari agarici serviți pe
post de manivelă de acari
păuni la trenurile care au
continuat să aducă în
România alte zeci de
extremiști. Iar printre cei
patru s-a numărat și mâna
dreaptă a țiganului cu
pălărie, deputatul Jobbik
Szavay Istvan, în locul
căruia Vona Vomă (de)
Gabor (na, că i-am dat și
titlu „nobiliar”!) l-a adus la
Borzont pe un alt deputat,
nici nu mai contează nu-
mele, care să puncteze
prezența Jobbik în Româ-
nia.

Așa, în derâderea
autorităților române... Și
cum să nu ne dea Vona
Gabor peste nas când, deși
are un dosar penal legat 
de infracțiuni la adresa
siguranței naționale a
României, „țiganul cu
pălărie” nu a fost deranjat,
în momentul în care a intrat
în România, de nici o autori-
tate care să aibă curajul să-
i citească infracțiunile?! 

Prin urmare, neo-
nazistul Vomă ne amenință
în continuare cu autonomia
care se va realiza „orice ar
face statul român”! Și care
chiar s-ar putea realiza de
vreme ce ne lăsăm conduși
de un „dottore” care își dă
acum „teza” prin linsul dosu-
lui tot mai hortist al
maghiarimii politice, având
ca sursă de inspirație cârpa
secuiască pe care a pus-o
în brațele lui Dragnea pen-
tru a o „plagia”, prin lege, pe
instituțiile noastre publice...

●

Ungaria se doreşte...Ungaria se doreşte...
Israelul EuropeiIsraelul Europei

Ilie
Șandru

LLa una dintre ediţiile
anterioare, prezent la „Tús-
vanyos”, răspopitul Tőkes Lás-
zlo, îi îndemna pe ungurii din
Transilvania să urmeze exem-
plul tibetanilor, iar el să devină
un fel de Dalai Lama al lor, pen-
tru a-şi recăpăta „patria jefuită”:
„În 1951 Tibetul a fost atacat de
chinezi. De 90 de ani(era prin
2008) Ardealul a fost înglobat şi
suspus unui proces asimilativ,
al cărui rezultat îl văd acum
când maghiarii din Transilvania
se destramă(!), motiv pentru
care ungurii ar trebui să înveţe
din lupta partizanilor conduşi de
Dalai Lama. 

Aşa cum a spus şi
Dalai Lama că poporul tibetan a
devenit minoritar în Tibet, aşa
spun şi eu că maghiarii au de-
venit străini în propria lor ţară şi
se simt ca nişte outsideri!”
Noroc că nu a zis că au devenit
minoritari(Câdva, într-un inter-
viu acordat unei publicaţii
suedeze, spunea că în sec.XIX
ungurii reprezentau 70 la sută
din popuaţia Ardealului! Nici
măcar dacă ar fi numărat pe
fiecare ungur de trei ori n-ar fi
fost atâţia!). Dar Tőkes Lászlo
nu se referea la România, ci la
Ungaria . la acea ,,Ungarie
istorică”, după care oftează
atâta şi bocesc neîncetat, chiar
dacă ştiu că niciun mort nu s-a
întors vreodată din mormânt!
Atunci „hoardele pustiitoare de
ţară” le-au răpit ,,pământul
natal” al Ardealului. Acesta este
motivul pentru care „ungurii ar
trebui să înveţe din lupta parti-
zanilor tibetani, conduşi de
Dalai Lama”! La ediţia din acest
an a taberei ,,Tusvanyos” s-au
afirmat, în schimb, alţi demnitari
importanţi din Budapesta:
primul ministru, Viktor Orbán şi
vicepreierul Semjen Zolt.
Primul, mândru şi îngânfat ca
de fiecare dată, s-a dovedit
acelaşi demagog, care, după ce
afirmă „nevoia de respect în
relaţiile româno-maghiare”, el
fiind acela care „în ultimii doi ani
nu a făcut nicio declaraţie care
să nu dea respectul cuvenit
preşedintelui, premierului şi
naţiunii române”, minte apoi,
fără jenă şi afirmă că „din
partea română care nu tratează
cu respect maghiarii din Româ-
nia, statul maghiar, naţiunea
maghiară sunt cu duiumul”. 

Eu cred că Orban a în-
curcat lucrurile, fiindcă ele stau
exact invers, din moment ce
aici, în România, nu altundeva,
extremiştii unguri, toate
lepădăturile de peste Tisa, vin şi
îşi fac de cap, ponegrând în fel
şi chip pe români şi România.
„Cât priveşte pe vicepremierul
Semjen Zolt, acesta nu s-a

lăsat nici el mai prejos, reluând
„aria” autonomiei pentru ungurii
dinafara graniţelor Ungariei, iar
statul ungar va sprijini concep-
tul de autonomie a fiecărei
naţiuni, înţelegând prin ter-
menul de „naţiune” doar pe un-
guri. Lansând coceptul de
„părţile şi întregul”, Semjen Zolt
a afirmat că Ungaria trebuie să-
şi asume pentru maghiarii dina-
fara graniţelor acelaşi rol pe
care şi-l asumă Israelul faţă de
evreii de peste hotare: „Indifer-
ent unde trăiesc evreii în lume,
ei sunt convinşi că există o ţară
a lor unde pot să se ducă acasă
şi indiferent ce se întâmplă,
această ţară va lua atitudine în
favoarea propriei sale dias-
pore”.

Similitudinile pe care
le-a făcut Semjen Zolt, privi-
toare la Israel şi Ungaria, sunt
cel puţin trase de păr, ca să nu
spun altfel. Fiindcă nimeni nu
are nimic împotrivă ca ungurii,
indiferent unde trăiesc ei, să fie
convinşi că există o ţară a lor,
ţara de origine, Ungaria, „unde
pot să se ducă acasă”. Dacă
vor să se ducă, ducă-se! Ni-
meni nu-i opreşte! Dar să fie
convins Semjen Zolt că niciun
evreu, indiferent unde trăieşte,
convins că există o ţară a sa, Is-
raelul, nu cred că a cerut au-
tonomie teritorială etnică,
pentru evreii care trăiesc, de ex-
emplu, în SUA! Că Israelul ia at-
itudine în favoarea propriei sale
diaspore nu e nimic rău, din
contră. Însă nu cred că Israelul
dă indicaţii ce şi cum trebuie să
se comporte SUA cu proprii săi
cetăţeni, indiferent de ce etnie
sunt ei. Asta în timp ce Toro
T.Tibor, preşedintele PPMT, un
partid etnic şi extremist, doreşte
„o Românie federală”, iar loiali-
tatea ungurilor faţă de statul în
care s-au născut şi trăiesc se
măsoară în faptul că „plătim
dări, impozite, la modul mult
mai serios decât românii şi
avem aşteptări şi putem spune
ce fel de Românie ne imaginăm
noi”. Nu ştiu de unde anume o fi
ştiind el că ungurii plătesc im-
pozite la modul mult mai serios
decât românii! 

Cât priveşte, despre ce
fel de României îşi imaginează
el, este clar că aceasta ar trebui
să fie una fără...români! Iată de
ce mă văd nevoit să-i spun că
dacă catalanilor le-au trebuit o
sută de ani pentru a obţine o
anume autonomie, să mai
aştepte şi Toro T.Tibor măcar tot
la fel până la obţinerea unei au-
tonomii teritoriale etnice „pentru
maghiarii în bloc din secuime şi
autonomie culturală pentru Par-
tium”. Iar apoi, după aceea,
vom mai vedea...

●
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Demolarea Pantheonului Național: Cazul RebreanuDemolarea Pantheonului Național: Cazul Rebreanu

Vlad
Hogea

„M„Marele prozator
Liviu Rebreanu a fost, şi el,
satanizat, imediat după ce
şi-a dat obştescul sfârşit.
Sacrilegiul a fost săvârşit în
septembrie 1944, de către
Ion Caraion, într-un articol
odios intitulat „Gorila”, în
care erau amestecate
informaţii reale cu minciuni
sfruntate şi cu injurii
birjăreşti.

Iată textul care,
practic, îl omora a doua
oară pe unul dintre cei mai
valoroşi scriitori din liter-
atura română: „Aşadar,
maestrul a murit. A murit
aproape în aceeaşi zi cu
«baronul» sau, în orice caz,
la interval scurt, unul după
celălalt, într-o camaraderie
de situaţii, ce să spunem,
emoţionantă. Destin?
Coincidenţă? Ironie
istorică? Sau simplă întâm-
plare? Poate fiecare în
parte, cine ştie, ori toate la
un loc. Sfârşitul e la fel de
dezgustător şi anonim, iar
concluzia rămâne aceeaşi:
că Liviu Rebreanu şi-a în-
deplinit până la urmă
acţiunea lui de trădător. Sin-
gura dată când a fost
conştiincios, căci altfel nu l-
a interesat nici conştiinţa lui,
nici neamul acesta, nici
judecata oamenilor viitori.
Liviu Rebreanu ţinea
conferinţe în străinătate, nu
uita să amintească de
«bunele raporturi» româno-
germane. Câtă muncă pen-
tru el, care era greoi şi
delibera anevoie… A ştiut
Germania hitleristă întot-
deauna dintre cine să-şi
aleagă oamenii şi cum să-şi

bată joc de durerile
popoarelor, a ştiut
Gestapoul nemţesc la cine
să facă apel, atunci când
trebuiau să fie ascunse
nemulţumirile, atunci când
revoltele, urletele mulţimii
trebuiau făcute inofensive, a
ştiut vâscul teuton în care
arbori să intre, pentru a lipsi
pădurea de copacii care mai
rămăseseră sănătoşi. Pen-
tru doctrina încârligată a
naziştilor, Nichifor Crainic,
Ilie Rădulescu, Pamfil
Şeicaru şi alţii mai mici, ca
Dragoş Protopopescu,
Toma Vlădescu etc., nu mai
aveau importanţă,
începuseră să fie prea
puţini. Din partea lor, slugi
de doi lei, gata să lingă
oricând unde au scuipat, nu
s-ar fi sinchisit niciodată
Hitler. Era sigur de ei, ca de
nişte lipitori trimise să sugă,
era convins, aşa cum eşti
convins de picioarele
scaunului, de fundul
pălăriei. Trebuiau înmulţiţi,
trebuiau căutate platforme
proaspete pentru a îmbro-
bodi la ochi ţara, pentru a o
face să primească dictatul
vienez cu gura închisă. Şi s-
au gândit la Liviu Rebreanu.
Era disponibil şi i-au plăcut
banii, onorurile, vizitele, fo-
tografiile, cartierele gen-
erale, se prăpădea după
civilizaţia germană,
începuseră să-i amorţească
ochii ca la «camarazii» lui
din Prusia şi din Bavaria.
Liviu Rebreanu avea în faţa
ochilor prestigiul des zis al
lui Cezar Petrescu, fostul di-
rector al unui cotidian de a
nu ştiu câta «renaştere
naţională»; avea în faţa
ochilor oglinda Ardealului
măcelărit şi în refugiu; Liviu
Rebreanu avea în memorie

miile de revoluţionari
transilvăneni, peste mor-
mântul cărora călcau acum
cizmele şi trosneau bicele
grofilor unguri. Şi cu toate
acestea a trădat. În loc să
moară lângă Apostol
Bologa, a murit lângă
Killinger. În loc să plece cu
Titu Herdelea la Bucureşti şi
să lupte cu patrioţii români
în ilegalitate, pentru eliber-
area Ardealului, a plecat cu
ziariştii germani şi a elogiat
opera de «protectorat» hit-
lerist. În loc să aştepte cu
Ion al Glanetaşului ziua
răzbunării, acolo, în
Năsăud, a aşteptat – alături
de Clodius – «victoria
finală», postat la direcţia
ziarului «Viaţa» şi la aceea,
mai grasă, zisă şi generală,
a Teatrelor Naţionale din
România. Nici lacrimile
schingiuiţilor, nici gemetele
puşcăriaşilor, nici amintirea
războiului trecut, când
fratele lui murea împuşcat
de nemţii lui Mackensen,
nimic nu l-a putut impre-
siona şi nimic n-a putut să
împiedice lacoma poftă de
parvenire a maestrului. Era
îndopat de orgoliu ca o
namilă, curgea nepăsarea
din el ca dintr-un castron
spart, nu mai păstra nimic
din tinereţea lui fostă
sinceră, nimic decât vani-
tatea. O vanitate galbenă,
găunoasă, gomoasă, care
n-ar mai fi interesat pe ni-
meni. Şi-şi făcuse o echipă
straşnică, o echipă a morţii
personală, din băieţi tot unul
şi unul, din agenţi ai
Gestapoului, pe
sprânceană, aleşi de el, de
maestru şi retribuiţi. Pe
prima pagină, în mijloc, îşi
lăudau «Conducătorul» (şi
cu ce clişeu lăbărţat peste

coloane…), iar alături, tot pe
prima pagină, sau câte o
dată pe a doua, te pârau la
Poliţie, ziceau să te ducă în
lagăr, să te trimită pe front,
pentru ca să nu le mai stai
pai înaintea ochilor. Erau doi
Steliani (unul Marinescu,
altul Ionescu) şi-un biet Mi-
hail Infirm, care se căznea
mereu să te arate din stilou,
din ochi, din picior, cât eşti
de marxist. Maestrul Rebre-
anu trecea din când în când
pe la redacţie şi-şi felicita
băieţii, copiii lui, pentru că
«au înţeles». Asta trei ani de
zile, oră de oră, minut cu
minut, ca să nu-şi supere
«boierii». La Teatrul
Naţional erau actori care
crăpau de foame, la Cen-
zura Presei se umpleau
birourile cu oameni
«suspecţi» (atunci oricine
spunea adevărul era sus-
pect), invitaţi acolo din sug-
estia redactorilor de 
la «Viaţa», închisorile
maghiare băhăiau de
români, regimentele
româneşti erau asasinate
pentru Hitler, şi Liviu Rebre-
anu, senin ca o chelie, im-
perturbabil ca o pecingine,
sătul ca un butoi, râdea.
Râdea din toate fotografiile
ziarelor naziste, mulţumit,
intact, biruitor. Era biruinţa
frumoasă a unui cadavru
viu, a unui fost om al «Go-
rilei», ajunsă în demnităţi
oficiale, remunerată,
lustruită de duminică. N-a
murit Liviu Rebreanu, căci el
murise demult, de la apariţia
romanului «Gorila». A murit
un strigoi, un spectru. A
murit un vânzător, aşa cum
au fost în România mulţi, de
la Brătescu-Voineşti până la
George Drumur, aşa cum
au fost în Franţa Jean

Giono, Pierre Drieu la
Rochelle, Jean Cocteau etc.
Astăzi, când trupele
româneşti se apropie de
Cluj şi se apropie de
Năsăud, ţăranii din Jidoviţa,
ca şi cei din «Răscoala» de
pe vremuri, aşteaptă să gâ-
tuie pe grofii unguri instalaţi
de regentul Horthy 
în comunele noastre
transilvănene. Ne trăim în
plină dezlănţuire istoria
naţională şi n-avem timp să
ne gândim prea stăruitor la
cei care au încetat demult
să mai merite a te gândi la
ei. Dar poate mâine, din ţara
aceasta întreagă, se va găsi
cineva să transporte osem-
intele vânzătorului de ţară
Rebreanu acolo, în cimitirul
năsăudean… Va fi, probabil,
un mormânt părăsit, umplut
de pălămidă şi de bozii;
ţăranii locului, cu ochii în
pământ, cu buzele strânse,
cu pumnii încleştaţi, îl vor
ocoli de departe pe uliţele
Jidoviţei; mânjit de sânge,
Ion al Glanetaşului se va
duce acasă să-i spună
muierii lui: «Ştii ceva? Titu
Herdelea a murit. Sângele
de pe mine e sânge curs
când mă băteau solgăbirăii
şi sânge pentru care Titu
Herdelea a primit bani, ca
să tacă. Şi a tăcut». Iar în
timp ce clopotele bisericilor
vor suna peste liniştita vale
a Someşului, un popă tânăr,
cu mâna pe cruce, îi va
blestema mormântul şi am-
intirea, omagiul de pe urmă
al fostului agent al
Gestapoului”.

●

Victor Ponta, românii masacrați de unguri te așteaptă Victor Ponta, românii masacrați de unguri te așteaptă 
să le aprinzi și lor o lumânare!să le aprinzi și lor o lumânare!

Dan
Tănasă

VVictor Ponta s-a
sucit, întocmai ca Traian
Băsescu. Dacă atunci când
era în opoziție a afirmat,
chiar în județul Harghita, la
Toplița, că „ținutul secuiesc
nu există”, Victor Ponta a
fost invitat oficial al
României în așa-zisul ținut
secuiesc la comemorarea
unor secui uciși de austrieci
în urmă cu 165 de ani în
Pasul Cașin. Ponta a
dovedit, definitiv, faptul că
demnitatea națională nu
este o valoare la care ține și
că nu are absolut nicio limită
atunci când vine vorba de
concesii făcute liderilor
UDMR. Aceiași lideri care
militează activ pentru sece-
siunea așa-zisului ținut se-
cuiesc.

Premierul României,
Victor Ponta, a participat
umil, ca un simplu invitat
într-o țară străină, la o
comemorare care a avut loc
în județul Harghita și la care
erau afișate sute de
drapelele ale Ungariei și
steaguri secuiești, în timp ce
în zonă flutura doar un
drapel al României. Mai
mult chiar, Victor Ponta le-a
dat ocazia organizatorilor
evenimentului public să-și
bată joc de premierul
României chiar de la în-
ceput. În timp ce imnul de
stat al Ungariei a fost inter-
pretat de o fanfară locală,
imnul de stat al României a
fost pus într-o variantă
înregistrată. Iar Ponta nu a
avut absolut nicio problemă.
Aflat în campanie
electorală, Ponta a salutat
chiar în limba maghiară, în
speranța că urmașii secuilor

uciși de austrieci vor vota cu
el la alegerile prezidențiale
din această toamnă.

Calculul electoral al
prezidențiabilului Victor
Ponta este foarte simplu:
bazinul său electoral este
concentrat în Moldova,
Muntenia și Oltenia. Sin-
gurele voturi pe care Ponta
se poate baza în Transilva-
nia sunt cele ale electoratu-
lui UDMR, motiv pentru care
Victor Ponta nu are absolut
nicio problemă să facă pe
plac formațiunii extremiste
maghiare.

Doar că nu suntem
cu toții orbi în fața ticăloșiei
premierului Victor Ponta.
Pentru că doar ticăloșia
poate justifica prezența pre-
mierului Victor Ponta la
comemorarea unor secui
uciși de austrieci în
condițiile în care secuii și
maghiarii i-au asuprit secole

de-a rândul pe românii din
Transilvania. Doar trădarea
națională poate justifica
prezența premierului Victor
Ponta la comemorarea unor
secui în condițiile în care se-
cuii s-au opus brutal idealu-
lui național al românilor din
Transilvania și au pus
umărul la masacrarea a zeci
de mii de români după
1848. Doar stupiditatea și
fățărnicia l-au putut motiva
pe Victor Ponta să participe
la acest eveniment în
condițiile în care liderii
UDMR nu participă la niciun
eveniment public organizat
de Ziua Națională, Ziua
Drapelului sau Ziua Imnului.

De când e în funcție,
premierul Victor Ponta nu a
participat la nicio comemo-
rare a românilor masacrați
de unguri la Ip și Trăznea
sau în alte părți ale Transil-
vaniei. Duminică însă, Vic-

tor Ponta a participat, alături
de președintele UDMR,
Kelemen Hunor, la comem-
orarea unor secui omorâți
de austrieci acum 165 de
ani. Victor Ponta nu are timp
însă pentru românii
masacrați de unguri în Tran-
silvania pentru simplul fapt
că românii din Transilvania
nu votează PSD și nici Vic-
tor Ponta.

Sper însă într-o soli-
daritate a românilor din
Oltenia, Muntenia și
Moldova cu românii din
Transilvania atât de grav
insultați de Victor Ponta și
PSD.

●
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Ungaria, U.D.M.R., bisericile şi partidele etnice maghiare Ungaria, U.D.M.R., bisericile şi partidele etnice maghiare 
grăbesc autonomia Ardealului!grăbesc autonomia Ardealului!

Gheorghe
Funar

AAm Autorităţile de la
Budapesta împreună cu nu-
meroasele organizaţii ale et-
nicilor unguri din România au
declarat anul 2014 ca fiind
anul obţinerii autonomiei teri-
toriale pe criterii etnice. Re-
alizarea acestui obiectiv,
urmărit cu tenacitate de către
Ungaria şi revizionismul
maghiar, este prevăzut să
parcurgă în vara şi toamna
acestui an următoarele
etape:

1. Finalizarea proiec-
tului de lege al U.D.M.R. şi
Partidului Civic Maghiar
(P.C.M.) privind înfiinţarea
Ungariei mici cuprinzând
judeţele Covasna, Harghita şi
Mureş, precum şi depunerea
acestui proiect de lege la Par-
lamentul României, cel târziu
în luna septembrie a.c.

2. Continuarea
înţelegerilor secrete dintre
conducătorii U.D.M.R. şi
P.S.D. vizând modificarea
legislaţiei existente prin
ordonanţe de urgenţă care să
permită adoptarea legală a
însemnelor Ungariei mici, re-
spectiv imnul naţional al Un-
gariei, drapelul Ungariei şi
steagul unguresc al Ardealu-
lui (aşa-zisul steag al ţinutului
secuiesc). Pentru realizarea
acestor obiective anti-
româneşti ale Ungariei şi
U.D.M.R., premierul Victor
Viorel Ponta (preşedintele
P.S.D. şi candidat la funcţia
de Preşedinte al României) şi

vicepremierul Liviu Dragnea
s-au deplasat în judeţele Co-
vasna şi Harghita, unde în
baza unor înţelegeri secrete
a fost stabilit calendarul pen-
tru realizarea lor.

3. În mare secret, Un-
garia şi U.D.M.R. au pus la
cale şi este în curs de re-
alizare o reţea de comunicaţii
foarte bine securizată, prin
fibră optică, care permite co-
ordonarea acţiunilor de la Bu-
dapesta împotriva integrităţii
teritoriale a României. Prin
acest sistem de
telecomunicaţii speciale ale
Ungariei, extins în nu-
meroase localităţi şi în mai
multe judeţe din Ardeal, sub
pretextul cooperării regionale
şi transfrontaliere, autorităţile
de la Budapesta
coordonează pregătirile pe
care U.D.M.R., bisericile
ungureşti şi organizaţiile
paramilitare maghiare le fac
pentru declararea şi
înfăptuirea autonomiei terito-
riale a Ardealului, inclusiv
pentru declanşarea unui
război civil, după scenariile
din Kosovo şi Ucraina. Până
acum, principalele obiective
coordonate de la Budapesta,
prin reţeaua de fibră optică
realizată în secret pe teritoriul
României au fost
următoarele: dobândirea a
cât mai multe suprafeţe de
terenuri agricole şi păduri pe
calea retrocedărilor ilegale;
acordarea cetăţeniei Un-
gariei, în mod gratuit, pentru
milioane de români; organi-
zarea unităţilor paramilitare
ale etnicilor unguri; supli-

mentarea numărului de arme
şi muniţii din depozitele aflate
ilegal în multe localităţi din
Ardeal.

Despre lucrările
privind telecomunicaţiile spe-
ciale, executate şi cele con-
tractate pe teritoriul României
de către autorităţile de la Bu-
dapesta în complicitate şi co-
operare (inclusiv financiară,
cu o contribuţie de 15 la sută)
cu autorităţile locale din
Ardeal conduse de către
reprezentanţi ai U.D.M.R., au
aflat şi raportat atât Serviciul
Român de Informaţii (S.R.I.),
cât şi Serviciul de Informaţii
Externe (S.I.E.), dar benefi-
ciarii acestor informaţii refuză
să le valorifice, iar Comisia
parlamentară de control a
S.R.I. şi S.I.E. a intrat într-o
lungă vacanţă, acum de vară.
Respectând principiul
transparenţei, opinia publică
românească şi mai ales
românii din Ardeal este nece-
sar să beneficieze rapid de
informaţii din partea
Preşedintelui României şi
primului-ministru în legătură
cu sistemul de
telecomunicaţii speciale al
Ungariei realizat şi cel în curs
de extindere pe teritoriul
României şi obiectivele aces-
tuia. În timp ce Ungaria şi
U.D.M.R. extind pe teritoriul
României reţeaua secretă de
fibră optică, primul-ministru şi
Preşedintele României i-au
înştiinţat pe români că au de
gând să „rupă” sau să
menţină pactul lor de
coabitare. Cei doi actori
politici fac ping-pong, acum,

pe tema pactului de cooper-
are. Incredibil dar adevărat,
Ungaria a realizat şi extinde
un serviciu de telecomunicaţii
speciale în Ardeal, cu ştiinţa
şi complicitatea autorităţilor
Statului Român!

4. Continuarea întâl-
nirilor publice şi secrete prile-
juite de taberele de vară
organizate de Ungaria în
Ardeal, cu sprijinul U.D.M.R.
şi al bisericile maghiare. La
acestea se adaugă taberele
de pregătire paramilitară or-
ganizate în Ardeal de către
Ungaria şi U.D.M.R., cu par-
ticiparea liderilor partidului
Jobbik din Ungaria, inclusiv a
preşedintelui acestei
formaţiuni politice extremiste.
Unii conducători ai
autorităţilor Statului Român,
cu toate că au toate argu-
mentele legale la dispoziţie,
au refuzat să-l declare „per-
sona non grata” pe
preşedintele partidului Jobbik
şi astfel acesta va zburda, din
nou, prin localităţile
româneşti din Ardeal şi va or-
ganiza minoritatea maghiară
pentru obţinerea autonomiei
teritoriale pe criterii etnice.

5. Numirea în funcţia
de viceprim-ministru al
României şi ministru al Cul-
turii a unei persoane potrivite
să susţină acţiunile revizion-
iste ale Ungariei şi obţinerea
autonomiei teritoriale a
Ardealului. Premierul Victor
Viorel Ponta, candidat la
funcţia de Preşedinte al
României, a confirmat, inclu-
siv prin recenta vizită de lucru
făcută în judeţul Harghita, că

susţine acţiunile Ungariei şi
U.D.M.R., îndreptate îm-
potriva Poporului Român şi a
integrităţii teritoriale a
României.

Având în vedere
uriaşul pericol unguresc şi
acţiunile Ungariei şi U.D.M.R.
desfăşurate în România, la
organismele europene, la
cancelariile marilor puteri eu-
ropene şi în S.U.A. (prin
lobby-ul unguresc), Partidul
România Mare solicită lider-
ilor partidelor politice parla-
mentare să acţioneze urgent
pentru scoaterea U.D.M.R.
de la guvernarea României,
iar Parchetul să întreprindă
toate demersurile pentru
scoaterea în afara legii a
U.D.M.R. şi a partidelor
politice etnice maghiare care
au încălcat Constituţia şi
legile Statului Român şi
acţionează sub conducerea
autorităţilor Ungariei pentru
dezmembrarea teritorială a
României şi obţinerea au-
tonomiei teritoriale a Ardealu-
lui.

În această vară şi-au
anunţat candidatura la funcţia
de Preşedinte al României
mai multe persoane şi
personalităţi, cărora îmi
îngădui să le solicit să-şi ex-
prime în mod public poziţia
faţă de acţiunile extrem de
periculoase ale Ungariei şi
U.D.M.R. îndreptate îm-
potriva ţării noastre şi
Poporului Român.

●

Nu voi vota pentru un preşedinte al României Nu voi vota pentru un preşedinte al României 
care nu ştie să se închine cu o cruce ortodoxă!care nu ştie să se închine cu o cruce ortodoxă!

Ionuț
Țene

KKlaus Iohannis îl
consider cireaşa de pe col-
iva clasei politice româneşti
post-decembriste. El este
expresia neputinţei unei
clase politice care a dus de
25 de ani România la deza-
stru. O parte a politicienilor
români corupţi nu au mai
fost în stare să-şi găsească
un reprezentat al lor să can-
dideze la prima funcţie în
stat. Liderul PNL, Klaus Io-
hannis e un mit care sună a
gol. 

E mitul „bunului ger-
man” care va salva Româ-
nia. În realitate primarul
Sibiului este chintesenţa,
expresia şi proiecţia clasei
politice corupte româneşti.
Klaus Iohannis are nu-
meroase cadavre în dulapul
cu zestre politică: trafic cu
copii în anii 90, licitaţii ISJ
suspecte şi a fost în 2009
premierul propus de „alianţa
de la Grivco” care dorea în-
groparea justiţiei române.

Dintr-o dată Klaus
Iohannis e readus la lu-
minile rampei de la naftalină
şi reevaluat şi de
preşedintele Traian
Băsescu, într-o ţară în care
premierul Victor Ponta e
primit ca un ofical străin în
propria ţară, în jud.
Harghita, cu intonarea Im-
nului Ungariei.Statul român
cu astfel de lichiele la con-
ducere e pe cale de
dispariţie. 

Peneliştii şi pedeliştii
după ce s-au scuipat ani în-
tregi pe ecranele televi-
zoarelor şi şi-au dat pumni
la propriu pe maidanele
electorale, azi se pupă pe
bot în Piaţa Endependenţei
şi propun candidatul
surpriză, un neamţ de re-
ligie reformată în fruntea
României. E adevărat că
am avut nemţi în fruntea
României, dar aceştia erau
de casă regală sau viţă
nobilă, care au trecut la reli-
gia ortodoxă, ctitorind nu-
meroase biserici şi
mănăstiri, devenind urmaşii
Basarabilor, fiind

înmormântaţi la Curtea de
Argeş

Din 1990, paradoxal
am avut în fruntea ţării politi-
cieni marxişti, nu români
ortodocşi, care nu au avut
nicio legătură cu credinţa
strămoşească. Ion Ilici Ili-
escu e văr cu regele Cioabă
I şi ateu convins, Emil Con-
stantinescu era dintr-o fam-
ilie mixtă din Basarabia, fost
secretar PCR pe Universi-
tatea Bucureşti, iar Traian
Băsescu e paralel cu orto-
doxia şi mai mult colabora-
tor cu Securitatea
comunistă. Toţi care au fost
din 1990 în fruntea
României au devenit mari-
onetele intereselor politice
ale marilor puteri, în special
SUA şi UE, unii chiar sub
acoperire ai Federaţiei
Ruse.

Totuşi, unii dintre ei
mimau cel puţin originea
etnică română şi mai partic-
ipau la ceremoniile oficiale
religioase ortodoxe alături
de patriarh. Prin propunerea
unui nemţ, de religie
reformată, Klaus Iohannis la

preşedinţia României, nici
măcar nu se mai păstrează
aparenţele. UE şi mai ales
Germania îşi trimit mari-
oneta Iohannis să canideze
la funcţia supremă în stat,
fără să se mai păstreze
aparenţele. Românii trebuie
să ştie că pe faţă şi fără
ocolişuri trebuie conduşi de
un străin de altă religie
decât majoritatea poporului.
Umilinţa trebuie să fie
supremă şi fără să aibă o
umbră de dubiu: românii nu
se mai pot conduce singuri,
de către un conaţional de
religie ortodoxă, ci numai de
un neamţ de religie
reformată. E de cercetat
cum toţi candidaţii din zona
dreptei s-au retras în
favoarea neamţului, ca la
comanda pe unitate, cea în
slujba intereselor străine.

Iohannis e acuzat
de Sorin Ilieşiu că nu a
depus niciodată flori de Ziua
Unirii la Sibiu, la
manifestările de la sediul
Consiliului Dirigent, şi presa
locală a scris că acesta nu a
participat niciodată la o

paradă militară de Ziua
Naţională a României. Acest
om care nu ştie să se în-
chine cu o cruce ortodoxă e
propus la funcţia de
preşedinte al României spre
a umili, atât poporul român
îndobitocit de politica
subcolonială a SUA şi UE,
cât şi pentru a se lovi în fun-
damentul spiritual al nea-
mului nostru: Biserica
Ortodoxă. Vă daţi seama
cum, pe viitor, la ceremoniile
oficiale preşedintele Iohan-
nis nu-şi va face cruce şi va
jura, nu pe Biblia cu cruce,
poate pe cocoşul de pe bis-
erica lutherană. Eu nu voi
vota niciodată un neamţ de
religie reformată să
conducă destinele naţiunii
române. 

La fel ca mine
patrioţii şi credincioşii
ortodocşi vor refuza să
voteze sau să recunoască
un astfel de preşedinte
“neamţ”, impus ca
marionetă, pentru a con-
duce România în favoarea
altora.

●
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Varanul-vărgat și troaca socialistă a boabelor păstaie!Varanul-vărgat și troaca socialistă a boabelor păstaie!

Cezar 
A. Mihalache

PPentru a nu-i sări
carecumva în spate
varanul-vărgat, pisicul-can-
didat din colecția butaforică
a PSD-ului s-a și grăbit să ia
partea Antenelor, promițând
că „Mulți ani de acum
înainte vor fi aici!”. Ele aici,
iar el „acolo”… Și, pe-
semne, așa va fi, măcar
vreme de zece ani, cât cei
bătuți pe zăbrele pentru
motanul Felix în con-
damnarea de după cele
nouă vieți politice (risipite,
prin suspendări și reveniri).
Iar Antenele vor fi aici, in-
diferent dacă li se vor
schimba „patronul”, pentru
că tonomatele comentează
pe bani, fără a avea indi-
gestii morale legate de cu-
loarea sau mirosul acestora!
Iar cum OTV s-a sublimat în
R(O)TV lui Ghiță, la aceeași
portiță de ghițoi-mogul se
pot cerne și Antenele de
puțina, dar primejdioasa,
pentru putere, moralitate și
etică de la nivelul angajaților
de dincolo de „familia
Voiculescu”. „Famiglia”, cu
rubedenii, prietenii și
bodyguarzi cu pumnul în
gura exprimării, cea care
ținea aproape, dar nu de
telespectatori, ci de jocurile
varanului…

Și tot pentru a nu-și
luxa glezna în jocul de pi-
cioare, singurul joc la care
„dottore” poate da liber din

membre fără a fi tras de
sfori, prim-colecționarul de
schelete (politice) de de-
bara, s-a mai distanțat dis-
cret de o posibilă acuză,
pentru a nu-și rupe gâtul pe
boabele de mazăre duse la
vale, Viorel aruncând încă o
vorbă de promisiune. Păi,

ce-l costă?!
Așa că, deși regele

vrej de păstaie numai de
port nu-i mai arde, că aștia
îl vor în zeghe și i-au
sechetstrat deja „boabele”
de prin conturi, Victor Ponta
a promis public că va da
primăriei bastion de car-
navale acțiunile portului.
Dar numai după ce Traian
Băsescu va pleca (iar dacă
adăuga „pe mare”, chiar îi
ieșea un joc de cuvinte!).

Mesaj dat aparent

pentru a-l încredința pe
James Bolul de la malul
mării că, personal, nu are
nici o legătură cu hainele pe
care i le pregătesc cei de la
DNA pentru, poate, ultimul
lui rol, și cu adevărat măreț,
de „Mazăre la rece”. Dar, de
fapt, este vorba de un mesaj

pentru înlocuitorii de baroni
„agresați” la conturi și imag-
ine de către DNA, AVAS,
ANI etc. Și nu un mesaj de
captură electorală, pentru
că Mazăre va conta tot mai
puțin (nu mai are el bani nici
măcar pentru un banner,
darămite pentru a susține
campania la malul mării a
prezidențiabilului PSD?!).

E drept, dacă s-ar
grăbi, Răducu „o mie de
mutre” (deși mai nimerit ar fi
„o mie de măzărichi”) ar mai

avea vreme de un ultim car-
naval, cu el defilind pe o
mare de care alegorice roșii
și interpretând chiar rolul lui
Pilat din Pont(a). Mai ales
că „postura” de poster a
„prim”-ului nici nu este greu
de „pătruns”: un zâmbet
tâmp, o privire goală și o

limbariță prostească.
Deja debaraua cu

schelete politice a lui Ponta
bate cambuza politică a
marinarului, în mandatul lui
de semipremier, el depășind
recordul de ferpar politic din
cele două mandate ale lui
Traian Băsescu. Nicușor,
Cosma, Mazăre, Șova etc.
– noii pitici nătăfleți din
Povestea Satirei Damnate.
Pe care nu-i vinde pe porto-
foliul mandatului de
președinte, ci îi predă ca

monedă de schimb a pro-
priei supraviețuiri politice și
publice… Iar la cât de aerat
e pe cale să ajungă PSD-ul,
în curând și-ar putea de-
schide școlile politice prin
colegiile de maici, Ponta
asigurându-și pentru Istorie
rolul de vidanjă a lui Traian
Băsescu.

P.S.

Victor Ponta promite
primăriei acțiunile de la Port
(că e doar moștenire din
pilat-ul familiei!) speculând
recomandarea CE care
spune că 50 la sută din
acțiuni trebuie să rămână
STATULUI ROMÂN. Astfel,
Viorel(a) motivează că
STATUL Român înseamnă
și autoritatea centrală (Gu-
vernul), dar și autoritatea
publică locală. Prin urmare,
premierul vrea ca Ministerul
Transporturilor să cedeze
13 procente din acţiuni Con-
siliului Local (ca de la Stat
la… Stat, nu?!). Și este o in-
terpretare extrem de
periculoasă pentru disoluția
de active inclusiv în
favoarea autorităților „lo-
cale” din maghiarime!

●

Procesomanii...Procesomanii...

Al. Stănciulescu
Bârda

AAu existat întot-
deauna oameni care au fost
numiți, pe bună dreptate,
„procesomani”. Tradus, cu-
vântul ar însemna ,,oamenii
proceselor”. De la bun în-
ceput facem precizarea că
nu ne referim la acei oameni
de bună credință, care
apelează la instanțele de
judecată să-și caute drep-
tatea. Este dreptul lor de
cetățeni, care aparțin unui
stat de drept.

Procesomanii sunt
însă acei oameni, care
frecventează judecătoriile și
tribunalele de la tinerețe
până la bătrânețe. Fie că
au, fie că nu au motive, ei
sunt acolo. Îi interesează
problemele altora, care se
judecă, dar îi interesează în
primul rând cauzele lor.
Când nu au probleme reale,
și le crează. Ei se judecă cu
oricine și pentru orice.
Cunosc numeroase legi, cu
care jonglează ca artiștii de
la circ, știu să redacteze
acțiuni, recursuri și apeluri.
Știu să recuze instanțele, să

găsească motive pentru
transferări de dosare, să
ceară recursuri în anulare.
Știu să acuze și să
bârfească oamenii legii. Toți
sunt răi, corupți și
,,cumpărați”, dacă se
întâmplă să nu le dea drep-
tate; toți sunt capabili,
imparțiali și incoruptibili,
dacă se întâmplă să le dea
dreptate. Știu să angajeze
martori și să-i învețe ce să

spună în fața instanței; știu
să se angajeze ca martori
de meserie și să pledeze ca
niște avocați cu vechi ștate
de plată. Ce mai! Cum,
necum, ei trebuie să fie în
tribunal prezenți. Altfel nu s-
ar simți bine.

Dacă ai nenorocul
să te încurci cu un astfel de
tip, îți iei lumea în cap. Nu
termini bine cu un proces,

până îți deschide alte
dosare. Până ieri îți era pri-
eten, de azi îți devine
dușman de moarte. Te
asaltează cu reclamații la
toate instituțiile statului.
Controale peste controale,
anchete peste anchete. Nu
mai știi de masă, de casă,
de odihnă. Omul vrea cu
orice preț să-ți arate cine
este el, ce poate și cu cine
ai de-a face. Nu are rușine

de oameni și nici frică de
Dumnezeu. Minte de
îngheață apele, inventează
probe, te bălăcărește ca-n
albia porcilor și te face din
om neom. Ciudată specie!
Într-un sat vecin a trăit una
până de curând, care avea
,,plan de muncă” să
alcătuiască zilnic câte trei-
patru reclamații sau chemări
în judecată. Nu a scăpat ni-

meni din sat nereclamat de
ea, sau să nu se fi judecat
cu ea. O cunoșteau cei de la
judecătorie, cei de la tribu-
nal, cei de la procuratură,
cei de la poliție. Dar cine n-
o cunoștea?!

Am văzut o acțiune
de chemare de judecată a
unui procesoman. Începea
cam așa: ,,Domnule
președinte, subsemnatul….
chem în judecată pe fratele
meu……, domiciliat…, pen-
tru următoarele motive: în
ziua de…., la ora de… mi-a
murit câinele otrăvit. Nimeni
altul nu ar fi fost în stare să-
mi otrăvească animalul
decât fratele meu. Prin
dispariția câinelui, fratele
meu ar fi putut să-mi
fure….” Pe două pagini erau
înșirate toate posibelele rele
ce ar fi putut să-i facă
fratele.

L-am întrebat pe un
procesoman dacă a existat
vreo săptămână în viața lui
din ultimii treizeci de ani în
care să nu aibă vreun pro-
ces. A răspuns prompt, cu
mândrie: ,,Am avut și
săptămâni cu trei-patru pro-
cese!”

Astfel de oameni

sunt periculoși ca niște scor-
pioni. Misiunea lor pe lume
este doar aceea de a ,,în-
drepta” lumea. Pentru asta
nu au tată, nu au mamă, nu
au frați, nu au surori, nu au
copii, nu au soție. Au doar o
idee: ,,dreptatea lor”! Pentru
această ,,dreptate” sunt în
stare să vândă pe oricine și
orice, să nu aibă nimic
sfânt, să jure pe orice și pe
oricine, să bage în pușcărie
oameni nevinovați, să
răpească bunuri drept
,,despăgubire” pentru cauze
inventate, să facă zile negre
oricui, să mituiască și să
șantajeze, să amenințe și
să facă rău. Au ceva de-
monic în firea lor, și fiecare
rău pe care-l provoacă le
face bucurie, mulțumire, îm-
plinire.

E bine să nu te afli în
apropierea unor astfel de in-
divizi, să le faci cale, să nu
ai nici o relație cu ei, ce mai,
să te dai la o parte din calea
nebunului, cum spune în
Biblie.

●


