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Un sobar pentru dârdâiala puterii!Un sobar pentru dârdâiala puterii!

Cezar 

Adonis Mihalache

NNu spune nimeni că
Sobaru a fost pus să se dea
cu numeroasele ulcele cio-
bite pe care le are în cap de
gardul guvernului… Dar nici
nu putem ignora posibili-
tatea să fi fost manipulat
pentru a mai elibera un
puseu revoluționar cu icter
antisistem. Pentru că, vrem
nu vrem, un lucru trebuie
să-l recunoaștem: de câte
ori Sobaru și-a manifestat
atitudinea antisistem, s-a în-

tâmplat ceva rău și pentru
țară.

Evident, poate fi o
sinistră coincidență, în care
funinginea adevăratei fețe a
„socialiștilor” să ne fi căzut
nouă în cap. Asta dacă
ignorăm declarațiile sfârâi-
toare ale grupării Ponta-
Grivco (din vremea în care
Grivco avea și gard, și sediu
și patron spiritual!), coaliție
care susținea sus și tare că
acțiunea lui A. Sobaru, de a
se fi aruncat în cap în plenul
Parlamentul României, a
fost „scânteia” care a deter-
minat consttuirea USL. Or,
iată, că la oarece distanță,
chiar putem spune că USL a
fost o pacoste pentru Româ-
nia…

Acum, într-o
repetabilă povară, lucrurile
capătă un contur similar.
Numai că, post factum
intrării lui Sobaru într-o
barieră de acces (și nu în
poarta centrală unde i s-ar fi
făcut țăndări toate „oalele”!),
puterea postUSL, dar încă
Grivco (și grivei pentru pa-
tronul spiritual ajuns între
timp la pușcărie, la orele de
lucru cu roată și lut!) nu mai
au nevoie de crearea unui
paravan pentru faptele lor.
Ci de un paravan în sine! De
o blocadă pentru furia
românilor ce va irumpe

după alegeri, o dată cu noile
taxe și impozite de compen-
sare a desfrâului electoral al
puterii din acest an.

Și este o de o
stranie coicidență felul în
care „pretorienii” guvernului
s-au mișcat după ce au stat
spectatorii la derapajul
bătrânei „Dacii” care a intrat
ca un berbec în gardul
Palatului Victoria (or, oare
de ce în toți acești ani, A.
Sobaru nu a dat cu „Dacia”
lui, simbol, în gardul lui Tra-
ian, câțiva kilometri mai la
deal?!).

La rampă au ieșit

feluriți analiști și
supraanaliști să ne
vorbească și să ne convingă
despre slaba securizare a
Guvernului. Despre necesi-
tatea revizuirii felului de or-
ganizare a dispozitivulelor
de apărare, exterior (Jan-
darmeria), interior (SPP) dar
și antiterorist (SRI). Că dacă
Sobaru avea o mitralieră?
Dacă avea și grenade? Sau
poate avea un telefon mobil
cu o cartelă preplătită, pe
care nu a mai putut-o secur-
iza SRI prin legea „Big
Brother”, respinsă recent 
de către Curtea
Constituțională!

Atâția de „dacă” și
„dacă”, numai nimeriți pen-
tru a constitui cărămizile
argumentării necesității
clădirii unor noi „ziduri” de
protecție a Guvernului. Și
mai au să declare, că tot se
plimbă delegațiile oficiale
chineze pe aici, un „oraș in-
terzis”. Să-i pună un alt gard
exterior, unul adevărat, fa-
ronic (eventual pot să ia ce
dărâmă Zgonea – dacă mai
dărâmă și asta!, din gardul
zdravăn al Parlamantului),
să restricționeze traficul în
zonă, să facă un adevărat
bulevard al Primăverii (al
noii „Primăveri” – cartier
nomenclaturist) și, eventual,
să aplice și un sistem de

bruiaj zonal al telefoanelor.
Ori, mai bine, un sistem
(justificat, nu-i așa?) pentru
ascultarea/supravegherea
tuturor celor care intră,
„preplătiți” ori nu, prin zona
cetății guvernamentale.
Pentru că la asta se pricep
cel mai bine „socialiștii” lui
Ponta: să închidă instituțiile,
orașele, poate și țara…

Și ar trebui să luăm bine
aminte la ce spunea mai
agârț Băselu’: democrația
costă!. Dar, cu o mică adno-
tare: în socialismul ba-
ronizat costă impresia de

democrație pe care o vor
mai lăsa „zburdalnică”. Nu
democrația în sine. Căci
doar impresia va mai
rămâne „la liber”…

Poate că deja am
uitat, dar felul în care put-
erea a restricționat recent
un oraș întreg, capitală
europeană!, pentru a per-
mite delegațiilor „oamenilor
muncii” (politice!), de la
orașe și sate, de pe tot
cuprinsul țării, să vină la
noua Arenă Națională a
megalomaniei, ar trebui să
ne dea bine de gândit.

Iar analiștii „băsiști”
(și ăștia destul de „feluriți”!)
care reproșează puterii so-
cialiste contemporane (!) că
nu fraternizează și acum cu
Sobaru pentru că nu le mai
este de folos, greșesc fun-
damental! Păi’, o putere
care se folosește și de
morți, la… vot, adevăratele
schelete politice la purtător
de candidat, nu scheletele
din debaraua oricărui partid
mai răsărit, cum să nu
speculeze momentul pentru
a justifica încă un gard între
putere și țară?!

●

Un Remus în „cuibul”... vulpiiUn Remus în „cuibul”... vulpii

Corneliu

Florea

RRemus Pricopie este
ministrul educaţiei naţionale
române în guvernul prim-min-
istrului Victor Ponta şi cum e
prim-ministrul aşa trebuie să fie
şi miniştri lui: manechine logor-
eice pe ecrane. Pe lângă faptul
constatat că, de când sunt la
guvernare, nu au făcut nimic
bun pentru România, pe
ecranele de plasmă des le
scapă şi porumbeii nulităţii lor
intelectuale. De curând, pe pos-
tul TV Digi 24, domn ministru
Remus – legendar nume roman
– a fost întrebat: „În ce oraş s-a
născut Romulus şi Remus?”.
Fără sa clipească, Remus, care
a trecut prin universităţile lumii -
Bucureşti, Washington, Cam-
bridge, Buffalo, Londra - a
răspuns: „Nu ştiu dacă s-au
născut într-un oraş anume, pen-
tru că ei au fost găsiţi de cineva
în pădure, într-un cuib, cred că
vulpea nu era cetăţean…”.
Moderatoarea îl întrerupe brusc,
corectându-l: „Nu este vorba de
o vulpe, ci despre lupoaică!”.

Cerule Mare, ce între-
rupere nedorită! Dacă modera-
toarea rămânea mută de
stupefacţie, ministrul lui Ponta,
îşi continua fabulaţia cu cuibul
vulpii şi noi am fi aflat cu totul o
altă legendă despre Romulus şi
Remus. Ce pierdere pentru cul-
tura universală din cauza fe-
meilor care nu ştiu să asculte,
doar să întrerupă! Privesc şi re-
privesc această secvență video
încercând să-mi imaginez cam
cum ar fi fost fabulată antica
legendă în continuare de
Remus, ministru educaţiei
naţionale: „În vremea aceia nu
era nici un oraş pe acolo, doar
coline împădurite pline de pa-
trupede cu coadă şi zburătoare
ce aveau cuiburi. O vulpe,
încercată numai de insatisfacţii
în anturajul şi vizuina ei, deveni
melancolică, practic făcu o de-
presie şi căuta o ieşire, un
schimb de mediu, de locuinţă.
Într-o zi, întâlni un corb ce
stătea pe ram făcându-şi siesta
după ce mâncase un caşcaval
întreg, aşa că trecu peste laude
şi intră în subiect. Corbul, ce
avea vreo două sute de ani,
încă nu mai auzise aşa poveşti
de neîmplinire şi o asemenea
propunere. I se făcu milă şi
acceptă schimbul de locuinţă cu
condiţia ca ea să clocească
ouăle din cuib. Vulpea acceptă,
plătind şi filodorma cerută.
Când se căţără în cuibul corbu-
lui, află numai două ouă pe care
le cloci, aşa cum le-a fost
înţelegerea. După un timp, min-
une, din cele două ouă ieşiră
doi prunci, puţin diferiţi, aşa ca
pe unul l-a numit Romulus şi pe
celălalt Remus. Acum, vulpea
devenită doică era foarte
ocupată cu ei, cu schimbarea

scutecelor, cu alăptatul şi-i trecu
depresia tot coborând şi ur-
cându-se în copac, în cuibul
creşă. Într-o zi, la întoarcere, îl
găsi în cuib numai pe Remus.
Unde-i Romulus? S-a dus să
înfiinţeze Roma, după care noi
devenim cetăţenii ei. Iar eu am
să plec în Dacia cu legiunile lui
Traian, să-i latinizăm pe barbarii
aceia, nemişcaţi, bătuţi în cap
acolo de la facerea lumii. Eu am
să-i latinizez într-o sută
şaptezeci de ani şi astfel voi de-
veni ministrul educaţiei lor
naţionale Şi vulpea, dintr-o dată,
deveni mândră de ce tocmai
clocise”.

Această nouă legendă
scoasă dintr-un cuib, ca din
pălăria iluzionistului, în care o
vulpe a fost doică lui Romulus şi
Remus, nu am avut norocul să
o ascultăm din gura acestui
lefegiu politic, ce nu-şi cunoaşte
nici originea numelui său,
darămite istoria naţiunii noastre,
din cauza interlocutoarei, fiindcă
i-a tăiat macaroana, corec-
tându-l cu o lupoaică, cum bine
ştia ea.

Ne era destul
harababura electorală, în care
urmaşii plebei romane îşi dau în
cap pentru picioarele scaunului
de la Cotroceni, acum, după
noua legendă cu vulpea din
cuib, va trebui să schimbăm
atâtea şi atâtea în istoria
şcolară, în cultura şi educaţia
noastră naţională, să dărâmăm
statui, vorba poetului. Păi da,
întâi trebuie să dam jos de pe
soclurile din România Lupa
capitolina şi în locul ei să
ridicam columne în vârful cărora
într-un cuib, cât cele de berze
din vârful stâlpilor de beton ai
reţelelor comunale, să troneze o
vulpe pe ouă: vulpes pricopien-
sis! „Este o Lupă capitolină şi în
Bucureşti, oare acest Remus să
nu o fi văzut vreodată, nu i-a
aruncat o privire de curiozitate,
nimeni în toţi anii lui să nu-i fi
vorbit de ea? Acest urmaş al
Romei, este profesor universitar
de tip nou, fost decan actual-
mente rector la SNSPA (?!?,
poate o supra-universitate
naţională de studii politice (tra-
seiste) şi administraţie
(coruptă))

Mă apucă mila creştină
gândindu-mă la studenţii lui. Şi
nu numai Lupa capitolină tre-
buie dată jos printr-o ordonanţă
de urgenţă Ponta, ci mai ales
statuia Traian şi Lupoaica de pe
treptele Muzeului Naţional de
Istorie, care, e drept, ar fi o
mare uşurare pentru
bucureştenii ce au spus despre
ea, citez: penibilă, ridiculă,
kitsch, oribilă, grotescă,
mizerabilă, blasfemie. Ce caută
aici cotropitorul şi jefuitorul Da-
ciei, unde sunt statuile lui Bure-
bista şi Decebal apărătorii
acestui neam?

●
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Lista martirilor români din Hodac uciși de unguri în 1848 Lista martirilor români din Hodac uciși de unguri în 1848 

Dan

Tănasă

PPreședintele UDMR
Arad, Bognar Levente, vi-
ceprimar al municipiului
Arad, a opinat în cadrul unei
conferințe de presă faptul că
afirmaţia că în 1848-1849
armatele maghiare ar fi ucis
40.000 de români este o
minciună a „extremiştilor”,
care „otrăvesc” buna
convieţuire, istoricii stabilind
că „cifra nu este cea reală”.
Cu privire la această
afirmație dezgustătoare a
viceprimarului UDMR din
Arad l-am rugat pe istoricul
clujean Vasile Lechințan,
doctor în istorie, să facă
câteva precizări.

”Despre uciderea a
40.000 de români la
revoluţia ungară a scris
marele gazetar şi om de
cultură George Bariţiu chiar
în epoca stăpânirii ungare în
Transilvania. Sigur că este o
cifră aproximativă pentru
epoca lui Bariţiu, dar cine
contestă această cifră face
o diversiune, pentru a abate
atenţia de la marile atrocităţi
făcute de revoluţionarii un-
guri în Transilvania. Bariţiu
nu avea de unde să ştie
numărul exact al victimelor
şi de aceea 40.000 a rămas
ca un simbol că au fost
foarte mulţi români executaţi
de nişte tirani care nu aveau
nimic comun cu ideea de
libertate la 1848-1849. Nu
poţi contesta o cifră dacă şi
astăzi se descoperă noi şi
noi documente inedite în
această problemă atât de
gravă. Numai cel care nu
are nimic comun cu senti-
mentul tragicului, cu ideea
de Umanitate, se grăbeşte
să conteste de dragul cifrei.
André Malraux a spus cele-
bra butadă că „O viaţă nu-
nseamnă nimic, dar nimic
nu-nseamnă cât o viaţă”.
Pentru criminalii de la 1848-
1849 numai prima parte a
acestei butade era valabilă,
din păcate. De aceea tre-
buie să ne ferim ca de foc,
cum zice ţăranul român, să
ne batem cu numărări de
victime, pentru că – vorba
marelui scriitor francez –
nimic pe lume nu-nseamnă
cât o viaţă. Dar pentru
aceasta înseamnă să te ţii
în sfera culturii şi a umanului
şi nu obsesiv în sfera
confruntării tribale”, afirmă
istoricul Vasile Lechințan.

”Ar trebui să-i
recomandaţi, domnule Dan
Tanasă, contestatarului
cifrei de 40.000 să numere
doar lista alăturată a celor
ucişi la 1848-1849 în locali-
tatea Hodac din județul
Mureș şi apoi în mod sigur
că-i va fi ruşine de crimele

revoluţiei ungare şi în loc să
mai conteste cifrele va lua
aminte că istoria este cea
dată de documente şi nu
cea contrafăcută pentru a
glorifica ceea ce nu-i de glo-
rificat şi a te mândri cu mon-
umente contestate încă la
ridicarea lor de către
români”, conchide istoricul
Vasile Lechințan.

Martirii români din Hodac

de la 1848-1849 (tran-

scriere)

Farcaş Maria, văduva
preotului <Toader Lupu> pe
care l-au omorât, orfani 5
Hodac Avere nu are, nici loc
22 de vite cu coarne şi tot ce

au avut la casă In pădurea
“Mociar”, numită 2 februarie
< s.v.1849> I-o scos ochii, i-
o smuls barba, apoi i-o
sdrobit capu Jagerii
[echipele de vânătoare]
subpovăţuirea lui Soos şi
Fekete

Iacob Maria, văduva lui
Iacob Petrea, orfani 5
Hodac Are moşie şi 2 vaci 2
vite cu coarne In pădure in
“Mociar”2 februarie L-au
puşcat şi sdrobit capu Dto

Farcaş Sia, văduvalui
Farcaş Iuon aFlorii, orfani
2Hodac Are moşie Tot i-au
luat ce au avut 1 vacă, 2
juninci In jos de sat16 febru-
arie L-o tăiat cu securile
Csapat <trupele de
vanătoare> lui Jenei

Fejer Maria, văduva lui
Fejer Goria -Hodac Are
moşie şi alta nimic10 vite cu
coarne şi

Toate hainele Dto [L-o tăiat
cu securile] Dto Dto Dto

Farcaş Varvara, văduva
lui Farcaş Simeon, orfani 3
Hodac Moşia are şi o vacă
şi 1 junincă 9 vite cu coarne
In pădure in Mociar 2 febru-
arie L-o puşcat Jagerii sub
povăţuirea lui Soos şi
Fekete

Fejer Safta, văduva lui
Fejer Sandu, 2 orfani Hodac
Moşie, alta nimic 4 vite cu
coarne Din jos de podul sat-
ului 16 februarie L-au tăiat,
şi [pe] 2 prunci ai săi Csap-

atu lui Jenei
Pop Flo[a]rea,văduva lui

Pop Sandu Hodac Moşie, 2
juninci 2 vaci In pădure 2
februarie L-o puşcat şi i-o
tăiat manile Jagerii lui Soos
şiFekete

Farcaş Nastasia, văduva
lui Farcaş Vasilie, 2 orfani
Hodac Moşie 1vacă cu
1viţel 1 vacă, 1viţel La
capătu satului, de viu l-au
băgat in groapă şi l-au astu-
pat 16 februarie L-au astu-
pat in groapa celor morţi de
viu Ţigani şi unguri din
Gurghiu

Pop Maria a lui Pop Con-
stantin, 5 orfani Hodac
Moşie, 2 vaci, 2 vaci, 2 jun-

inci şi oile, tot La podu satu-
lui 16 februarie i-o tăiat capu
Jenei csapat

10. Iacob Onica,văduva lui
Iacob Dumitru, 3 orfani
Hodac, 2 boi, 2 iepe, 2 vaci,
1 junc şi 8 cai La podu satu-
lui 16 februarie i-o tăiat capu
Csapatu Jenei

11. Iacob Ioana a lui Iacob
Vasilie, 4 orfani Hodac
Moşie şi 1 vacă 2 boi şi 1
vacă, bucate şi haine La
podu satului 16 februarie i-o
tăiat capu Csapatu luiJenei

12. Farcaş Maria,văduva lui
Farcaş Petrea Hodac Moşie
şi alta nimic 1 vacă şi tot ce
–au avut Dto 16 februarie i-
o tăiat capu Csapatu lui
Jenei

13. Farcaş Parasciva a lui
Farcaş Filipu,orfani 2 Hodac
Moşie, 1vacă1 vacă şi 2
viţei Dto 16 februarie i-o
tăiat capu Dto

14. Man Maria s-au omorat
Hodac – – La podu 16 feb-
ruarie i-o lovit-o in cap-

15. Man Oana a lui Man
Vasilie,orfani 5 Hodac Are
moşie Tot ce au avut, 2
junci, toate

Oile Dto 16 februarie l-au
puşcat Stephi Pauli din
Gligerie<Glăjerie>

16. Pop Vasilica a lui Pop
Crăciun, 5 orfani Hodac Are
moşie Tot ce auavut Dto 16

Februarie l-au tăiat, şi [pe]
un prunc a lui Csapatu lui-
Jenei

17. Man Maria,văduva lui
Man Vasilie, 5 orfani Hodac
Moşie 2 vaci Oile toate 31
Dto 16 februarie l-au puşcat
Dto

18. S-au omorat o muere
Lina, au rămas 1 orfan
Hodac Nimic – In casă 16
februarie Au tăiat-o cu
lancea Dto

19. Farcaş Oana a lui
Farcaş Iuon, văduvă cu or-
fani 4 Hodac Are moşie, 2
vaci 2 junci In pădure in Mo-
ciar 2 februarie l-opuşcat
Dto

20. Frandeş Mariuca,
chilavă,văduva lui Frandeş
Iuon, 3 orfani Hodac Extrem
săracă 2 boi, 2 vaci şi tot ce
au avut La podu satului 16
februarie l-o puşcat Jenei
csapatu

21. Pop Sanda văduva lui
Pop Ştefan Hodac Moşie
puţină şi 1 junincă 1 vacă 15

Oi La podu satului 16 febru-
arie l-o puşcat Dto

22. Man Jica văduva lui
Man Iuon, orfani 3 Hodac
Moşie, 2 boi,2 vaci 4 junci,
20 oi Dto 16 februarie i-au
tăiat capu Dto

23. Farcaş Nastasia a lui
Farcaş Iuon, 3 orfani Hodac
Are moşie, doi boi şi o vacă
şi 20 de oi O vacă şi bu-
catele şi porcii La podu sat-
ului 16 februarie Tăiet cu
secure prin Maris Janos

24. Fejer Constantin, văduv,
cu 4 copii acum orfani de tot
Hodac Are moşie, o vacă
Doi viţei La podu satului 16
februarie Tăiet cu securea
Prin csapatului Jenei

25. Gorgaja Nastasia a lui
Gorgaja Toder,oarbă, cu un
orfan Hodac Fără moşie
Lipsite de veşminte La podu
satului 16 februarie Tăiet cu
securea Prin csapatu lui
Jenei

26. Butiulcă Nastasia a lui
Butilcă Dumitru cu 3 orfani
Hodac Are moşie şi 2 boi, şi
2 vaci Lipsită de car şi plug
şi bucate La podu satului 16
februarie Tăiet cu securea
Prin csapatu lui Jenei

27. Popa Marie ş-au perdut
ficioru, au rămas singură
Hodac Fără moşie O
junincă şi stupi Dto 16 feb-

ruarie Tăiet cu securea Dto

28. Farcaş Maria a lui
FarcaşVasilie, cu 5 orfani
Hodac Are o jumătate de
moşie 2 capre, haine şi bu-
cate In Gurghiu 24 februarie
Bătut şi scoase maţele prin
…Ferma Josef

29. Nicolici Stratona a lui
Teodor, cu 5 orfani Hodac
Are moşie, 2 vaci şi 6 oi 3
vaci şi 1 cal, 3 juninci In“Mo-
ciar” 2 februarie Puşcat Prin
csaptului Soos

30. Nicolici Ioana a lui
Iuon,cu 6 orfani mici Hodac
Are moşie, 2 vaci 2 juninci,
bucate şi haine La podu sat-
ului 16 februarie Tăiet Prin
jagerii lui Jenei

31. Farcaş Maria a lui
Mihailă, are o copilă Hodac
Are moşie de jumătate şi 2
vaci 30 de oi şi i-au ars casa
oborat Dto 16 februarie Dto
[Tăiet] Prin jagerii lui Jenei

32. Farcaş Constantin,
omorat, i-au rămas 4 copii
Hodac Au moşie Două vaci
şi stupii şi bucatele La tarla,
bătut de moarte 25 febru-
arie Oborat Prin Glăgerie

33. Man Alexandru, puşcat
la mana stangă şi chilav
Hodac Fără moşie 4 vite,
bucate şi haine Au scăpat
din cei omoraţi 25 februarie
Cu pistolu Jagerii lui Jenei

34. Farcaş Iuon, chilav cu 5
copii Hodac Are .de moşie
O vacă şi 2 porci, 105 merţe

de bucate, 13 de ovăz, 3 de
fasole, 3 de grau In “Mociar”
cu cei omoraţi 2 februarie

Puşcat la ochi şi piept Prin
jagerii

35. Farcaş Ilie, de 12 ani,
chilav, a scăpat din
grămadă Hodac Are părinţi
neputincioşi- La podu satu-
lui s-au chilăvit in grămadă
16 februarie Lovit cu bota in
cap Prin jageri

36. Frandeş Sandu, june,
chilav Hodac Are 2 boi Bu-
cate şi haine şi 28 fl. In
pădure,- de la plug luandu-l
20 aprilie Bătut la pămant
Prin Lakatos Martzi şi Puki
Pas(?) din Gurghiu

[Scrişi] Prin mine popa
Ştefan Farcaş m.p.

Parohu <ortodox>Hodacului

●
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E timpul să ieșim din tranșee și să atacăm „la baionetă”!E timpul să ieșim din tranșee și să atacăm „la baionetă”!

Ion

Coja

DDupă Trianon, românii
au ales defensiva în con-
fruntarea lor cu iredentismul
ungar! Au ales să se apere de
lovituri și să nu le întoarcă. S-
au mulțumit să răspundă felu-
ritelor atacuri și diversiuni
maghiare, nu la toate, ci numai
când și când, fără o strategie
propriu zisă. Euforia înfăptuirii
României Mari, de nimeni nici
măcar visată în 1916, ne-a
anesteziat pur și simplu in-
stinctele de conservare și i-am
lăsat pe unguri să-și facă men-
drele! Să aibă ei permanent
inițiativa!

I-am lăsat pe unguri
să-și cheltuiască părți impor-
tante din bugetul și așa subțire
al Ungariei pentru a întreține o
propagandă anti-românească
extrem de vocală și, deseori,
neașteptat de eficientă. Vezi
reușita din august 1940, când
ceea ce părea imposibil de ac-
ceptat s-a înfăptuit fără ca Eu-
ropa să tresară măcar de
indignare! Succesul de la
Viena a fost de natură să încu-
rajeze de atunci și până azi
toate eforturile, deseori disper-
ate și penibile, pe care le face
Budapesta ca să lovească în
tot ce este românesc, nu
cumva să le scape vreo ocazie
de a mai diminua din valorile
românești, din prestigiul și put-
erea Neamului românesc. De
a denigra și calomnia!

Se va repeta vreodată
Diktatul de la Viena? Ungaria
pe asta mizează și din acest
vis zănatec și-a făcut menirea
ei supremă, proiectul național
înscris cu prioritate pe agenda
fiecărui guvern. Noi, românii, în
schimb, nutrim nădejdea, ba
chiar convingerea că aberația
diplomatică din august 1940 nu
are cum să se repete, dat fiind
că trăim într-o lume din ce în
ce mai normală! Iluzie
onorabilă, dar riscantă!
Riscantă în măsura în care –
să ne intre bine în cap!, Un-
garia este în stare de orice
ticăloșie împotriva românilor, a
României!

Repet: Ungaria este în
stare de orice ticăloșie îm-
potriva noastră. Nu-i oprește
nicio cenzură morală când e
vorba de români și de Româ-
nia! Aceasta este o veritabilă
axiomă, după care trebuie să
se orienteze întreaga clasă
politică și însăși opinia publică
în relațiile noastre cu Ungaria!
Nu se cunoaște îndeajuns de
către români până unde au
împins maghiarii ura lor
prostească, stupidă. Numai un
român la sute de mii de români
știe, de exemplu, că după Tri-
anon, așteptându-se la un nou
război mondial în care Româ-
nia și Ungaria să se afle din
nou în alianțe militare diferite,
guvernanții de la Budapesta au
dezvoltat în mare secret un
program militar de fabricare a
unor arme bacteriologice,
menite să decimeze populația
civilă a României prin
declanșarea unor molimi
ucigătoare!… Nu li s-a cerut

niciodată socoteală ungurilor
pentru această ticăloșie! Deh,
deveniserăm între timp
popoare înfrățite, în marele
lagăr socialist al păcii și priete-
niei între popoare! S-a văzut în
decembrie 1989 cât de mult ne
înfrățisem!…

E timpul să evaluăm
corect potențialul de ură și de
crimă al Budapestei și să-l
denunțăm opiniei publice, din
România, din întreaga lume,
dar și din Ungaria! Noi am tot
trecut cu vederea aceste
ticăloșii, în speranța că
maghiarii se vor cuminți sin-
guri, că vor înțelege sensul
statutului lor de popor creștin și
european! Am mizat pe forța
omeniei de a se impune în fața
barbariei, de a câștiga teren în
sufletul semenilor noștri
maghiari! Nădejdea ne-a fost
deșartă și extrem de
păguboasă, aducătoare de
prejudicii și mari primejdii. Sun-
tem obligați s-o abandonăm!

Liderul impertinenței
hungare a găsit de cuviință să
lege pretențiile nefirești și
zălude ale UDMR de dorința
legitimă a scoțienilor de a se
rupe de Anglia, de a-și
recăpăta o identitate etnică
deplină! Ca și când situația
maghiarilor din România ar fi
asemănătoare cu a scoțienilor
din Marea Britanie! Și și-a
lansat aberantul proiect de
lege privind statutul
preferențial al maghiarilor din
România în chiar ziua de refer-
endum din Scoția… Vom pro-
ceda simetric, în replică, și ziua
de azi, care consemnează
eșecul separatiștilor din Scoția,
o vom transforma în ziua de în-
ceput a ofensivei noastre îm-
potriva politicii șovine,
criminale, a Budapestei! 

Se revarsă paharul
cumsecădeniei noastre! Nu ați
știut să prețuiți bunătatea și
toleranța noastră! De aici
înainte ne vom strădui să
primiți tot ce meritați și nimic
mai mult! Nimic mai puțin!

Vom începe cu
pretenția voastră de a primi un
tratament special, diferit de cel
aplicat celorlate minorități et-
nice din România! Și vom
spune din capul locului că într-
adevăr, voi, maghiarii din
România, sunteți alt fel de mi-
noritari, alt soi! Căci o bună
parte dintre maghiarii din
România își datorează
prezența în România încercării
Budapestei de a falsifica isto-
ria! Mă refer astfel la campania
dusă de guvernanții de la Bu-
dapesta pentru a modifica în
mod artificial, prin colonizări,
raportul demografic dintre
maghiari și români! 

Această campanie s-a
declanșat imediat după instau-
rarea dualismului în Austria.
Este un proces bine consem-
nat în documentele vremii, su-
ficient de bine cunoscut, dar
prea puțin luat în seamă când
discutăm situația maghiarilor
din România. Ceea ce nu s-a
făcut până acum o vom face
noi de azi înainte: vom invoca
aceste colonizări de maghiari
în Transilvania pentru a con-
testa pretențiile udemeriste
atât de exagerate, de

nesăbuite!
Vom apela la mărturia

unor izvoare ungurești, și citez
deocamdată din volumul
aniversar al vestitei societăţi
„Emke”, „fanatică şi şovinistă”
cum singură se proclamă:
„Odată cu înfiinţarea societăţii
„Emke” s-a pornit un curent
pentru colonizări. La 12 mai
1886 s-a înfiinţat „Secţia
colonizării secuilor” a societăţii
„Emke”, sub preşedinţia con-
telui Banffy Bela şi a deputatu-
lui Horvath Gyula. Statul, în
această privinţă a şi stabilit
principiul colonizării, desem-
nând ca teren al acţiunei mi-
jlocul Ardealului, Câmpia,
părţile mărginaşe Secuimei şi
împrejurimile de-a lungul
rîurilor spre ţara mamă. Statul
a realizat colonizări în 21 de
locuri, lucru pe care îl
consemnăm cu satisfacţie. Opt
colonizări au avut loc în Ardeal,
iar 13 în Caraş-Severin în
Banat. În judeţul Cojocna colo-
nizarea din Sărmaşul Mare
(1894), din Cara (1903), de
asemenea colonizările din
judeţul Turda (Ludoş, Drighin,
anul 1903) precum şi cea din
Viţa (judeţul Solnoc-Dobâca)
au întărit Câmpia Ardealului.
(…) „Ereklye Muzeum” a făcut
mult pentru acţiunea lui „Emke”
de a coloniza comunele
Terihaş, Nimigea şi Baia Mare.
Am desemnat guvernului ca
locuri potrivite pentru colo-
nizare comunele Feldioara, Ar-
meni, Pişchi şi Pociovalişte”.
(p. 390)

Așadar, domnilor
udemeriști, domnilor
guvernanți de la Budapesta, un
mare număr de maghiari nu
sunt de o mie de ani în Transil-
vania, ei nu sunt mai vechi de
câteva generații, iar colo-
nizarea lor a urmărit să preju-
dicieze interese și drepturi
istorice ale populației ma-
joritare. Budapesta a încercat
să falsifice realitatea
demografică, să obțină pentru
comunitatea maghiară un
statut nemeritat, bazat pe un
fals! Un asemnea act nu poate
să rămână neînregistrat de is-
torie și neluat în seamă de
opinia publică și de legiuitor!
Un asemenea act nu poate fi
izvor de drepturi! Efectele
acestor colonizări nu pot fi in-
vocate ca drept istoric, ci
dimpotrivă: aceste efecte tre-
buie anulate, atât cât se mai
poate, ca orice abuz!

Peste tot în lume per-
soanele aflate în această
situație nu se pot bucura de
„egalitatea în drepturi” cu
ceilalți cetățeni, autohtoni,
băștinași. În fostele colonii din
Africa sau Asia aceste per-
soane, venite din metropolă,
au fost ajutate să părăsească
țările în care i-a adus nebunia
sau rapacitatea unor
guvernanți iresponsabili!
Maghiarii care în perioada
1867 – 1916 s-au făcut unel-
tele colonizării Transilvaniei, ei
și urmașii lor nu pot emite
pretenția de a fi tratați la fel cu
ceilalți maghiari, aflați în Tran-
silvania de sute de ani. Iată,
avem cazul rușilor și al
urmașilor rușilor care au fost
colonizați de regimul comunist

în țările baltice în scopul de a
le diminua consistența etnică.
După 1991, când țările baltice
și-au redobândit independența
față de Moscova, rușii au fost
invitați să se întoarcă de unde
au venit, iar rușii care au
rămas au acceptat să nu se
bucure de egalitate deplină cu
ceilalți cetățeni! Au anumite
restricții politice!

Poate că noi nu vom
merge la fel departe! Dar le
vom aminti maghiarilor de
această situație jenantă pentru
ei și în felul acesta îi vom
chema la ordine și disciplină
civică, le vom mai reteza din
pretențiile obraznice,
nesăbuite. Îi vom face să
înțeleagă că o bună parte din-
tre maghiari sunt în situația de
a fi tolerați și că trebuie să se
comporte ca atare! E greu de
aproximat cât de mare este
numărul celor care azi pot fi
considerați urmașii colonizato-
rilor de la sfârșit de secol al
XIX-lea și început de secol
următor. Important este să sta-
bilim că există această cate-
gorie de maghiari! Că a existat
această politică nerușinată, ne-
demnă, abuzivă! Și să le dăm
peste nas udemeriștilor,
demonstrându-le că numărul
celor pe care pretind ei că-i
reprezintă este mult, mult mai
mic!

În schimb, putem re-
constitui, din documente, care
era situația demografică din
cele mai multe localități înainte
de 1867, adică înainte de de-
mararea acestor colonizări. În
ce scop? Spre a stabili care
localități erau la data
respectivă locuite de maghiari
în proporție de cel puțin 20%.
În acele localități vom aplica
legea care azi acordă anumite
satisfacții populației de etnie
maghiară. În localitățile care au
ajuns la un procent de peste
20% maghiari după 1867,
adică după colonizarea cu
maghiari aduși din pustă, nu
vom mai aplica prevederile re-
spective, deoarece procentul
respectiv a fost obținut prin
abuz împins până la teroare!

Însăși denumirea
localităților trebuie revăzută.
Dacă denumirea actuală, în
limba maghiară, nu a existat
înainte de 1867, acea denu-
mire trebuie abandonată,
deoarece a fost inventată în
cadrul politicii de maghiarizare
forțată a localității respective.
Iar urmările unor abuzuri și
vexații anti-românești nu avem
de ce să le perpetuăm, să le
acceptăm! În fine, sarcina cea
mai importantă a contra-ofen-
sivei românești este alta. Și
trebuie să le mulțumim
udemeriștilor pentru preceden-
tul pe care l-au creat după
1990, când au declanșat o
vastă operațiune de recuper-
are a maghiarilor „românizați”.
Vezi acțiunea lor în Moldova,
avându-i ca țintă pe ceangăi.
Au primit tot sprijinul clasei
politice românești să imag-
ineze o strategie în acest sens,
pe care s-o declanșeze în
practică. Ba chiar avem legi
care le-au recunoscut acest
drept! 

Această situație ne

scutește pe noi, românii, acum,
să mai dăm vreo 
justificare pentru acțiunea 
de RE-ROMÂNIZARE A
ROMÂNILOR SECUIZAȚI ORI
MAGHIARIZAȚI! Căci aceasta
trebuie să fie ținta noastră cea
mai importantă în încercarea
de a repara abuzurile ungurești
pe care le-au făcut posibile
guvernanții noștri de odinioară
sau de azi chiar. E timpul să ne
pregătim pentru RECUPER-
AREA ROMÂNILOR
DEZNAȚIONALIZAȚI prin
practicile șovine ungurești bine
cunoscute. A sosit vremea să
le denunțăm și să le
contracarăm! Suntem în
legitimă apărare, avem dreptul
la acest răspuns, oricât ar fi el
de întârziat!

Simplă denunțarea
acestei politici aberante de
maghiarizare nu este
suficientă. E momentul să
pornim acțiunea vastă de în-
dreptare a lucrurilor, de recu-
perare a românilor
maghiarizați! Nu-i vom putea
recupera pe toți câți, de voie,
de nevoie, amăgiți și mințiți, au
acceptat ori au fost forțați să se
lepede de limba părintească,
de neamul lor! Urmașii acelor
români abuzați prin felurite
tehnici manipulatorii trebuie, au
dreptul să afle însă adevărul
despre ei înșiși, cât sunt de
maghiari! În principiu, e timpul
ca tot maghiarul să afle și să
cunoască adevărul despre
gradul de maghiaritate al
maghiarimii! E timpul ca
fiecare maghiar să afle ce
sânge curge cu adevărat prin
vinele sale! Să afle dacă e într-
adevăr maghiar! Ca să se
dumirească și liderii lor cât
sunt de caraghioși făcând
atâta propagandă în numele
unei istorii peticite, a unei
identități etnice precare! Aprox-
imative…

Iar pentru cei
maghiarizați de numai câteva
generații credem că se poate
da înapoi ceasul istoriei, nu
apelând la tertipurile mizerabile
care au fost practicate de
autoritățile ungare, ci printr-o
operă de conștientizare senină
și cuviincioasă a acestor
maghiari de dată recentă. Să
afle aceștia cum au ajuns
înaintașii lor să se facă unguri
fără voia lor și cât de
recunoscători se pot ei simți
pentru nerușinatele abuzuri ale
statului ungar, pentru teroarea
în care au trăit părinții lor. Iar în
final, în cunoștință de datele
cauzei, să decidă, măcar în
sinea lor, dacă „rămân”
maghiari și ce fel de maghiari!
Cu ce fel de sentimente față de
românul cu care este vecin sau
coleg?! Îl va urî mai departe pe
român cu aceeași stupidă
înverșunare?!

●



Ghimpele Națiunii

Ce e plumb ca plumbul cade!Ce e plumb ca plumbul cade!

Cezar 

A. Mihalache

ȘȘtirea ar trebui să
facă înconjurul țării… Sau
măcar al bisericilor. De trei
ori, eventual târâș, cât să

vină și binecuvântarea de la
popi. Căci vestea este cu
adevărat nemaiauzită: prin
onor grija guvernului,
secțiunea pompe funebre
de plumb pentru viitorul țării,
pensionarii vor putea
accesa… fonduri europene.
Culmea, încă în viața lor de
aici! Că o să le plătească
urmașii, când ei vor fi
scăpat de iadul

guvernanților, e partea a
doua. Sau, poate, esența!

Or, pensionarii au
suficiente motive să acce-
seze fonduri europene, nu-i
așa?! Pentru medicamente,
cârje, alimente… Ce ajutor
reciproc în mult prea

depășita formulă „vintage”
de tip CAR?! Noua casă de
îndatorare a seniorilor țării
se va regăsi în fondurile eu-
ropene pentru pensionari.
Eventual pe categorii de
vârstă! Sau, mai bine, pe
rest de AMR în această
lume! Și nu este o țară
minunată, așijderea con-
ducerea ei mult prea mult
timp… „vremelnică”, aceea

în care pensionarii vor putea
accesa fonduri europene
pentru a-și confecționa, sin-
guri, coșciuge și cruci?

Vestea a căzut, cum
altfel?!, prelinsă din tiparul
populismului cu litere de
Plumb, ministrul litograf al

minciunilor guvernamentale
găsind și explicația
necesară: „pensionarii vor
putea face pâine pentru alți
pensionari”. 

Superbă găselniță,
nu?! Mai ales într-o țară în
care salariații au și pierdut
numărul pensionarilor pe
care îi „susțin”. (De fapt,
susțin guvernarea unui
mamut cu picioare de lut și

creier organizatoric de
plumb!). Așa că, după ce a
pitrocit ce a pitrocit,
ministăreasa de la Muncă
(dar de tinerii când vă mai
ocupați, doamnă?) a identi-
ficat cheia ieșirii din blocajul
în care va fi ajuns țara după
ce salariații vor fi depășit,
cât de curând, numărul
maxim de pensionarii pe
care îi pot „susține”.

Prin urmare, noul
„masterplan” al asigurărilor
sociale este acela în care
pensionarii vor ajunge să
susțină, la rândul lor, câte
un pensionar! Pentru în-
ceput, doar unul! Căci, în
ritm alert, statisticile se vor
umfla cu încă alți cinci-șase
pensionari, ba, poate și un
supliment de câțiva 
tineri rămași șomeri
neindemnizați și care vor
aduce și ei pe capul pen-
sionarului inițial seniorii pe
care îi susțineau când încă
mai erau în câmpul muncii.
Abia atunci să vezi statistici!

Dar poate ar fi vre-
mea ca d-na ministru, care
și-a făcut deja mult prea
mult de lucru pe seama
pensionarilor, să dea un ex-
emplu personal. Să se pen-
sioneze, eventual anticipat,
să fie dânsa primul pen-
sionar al țării care
accesează fulminantul pro-
gram de fonduri europene!

Și măcar să ajungă dânsa
să susțină, nu alți pension-
ari, ci parte din salariile celor
ce îi sunt azi colegi de gu-
vern. Ori măcar leafa șefului
care îi ghidează populismul
mitoman!

În rest, noua
speranță european-
economică a țării, pension-
arii, ar putea să se
organizeze nu doar în
„confederații care să facă
pâine pentru alți pensionari”
(!), ci și în structuri juridice
pentru construcția în regim
privat/concesionar (că
oricum le-au fost amanetate
și concesionate bătrânețile!)
de autostrăzi. De restul de
autostrăzi pentru care
guvernanții nu mai au nici
măcar carioci…

●

Cacialmaua încoronaților!Cacialmaua încoronaților!

Viorel

Sandu

ÎÎn ultima vreme
avem parte de un spectacol
jalnic de circ, de tot
râsul/plânsul. O cacialma a
încornoraţilor politicieni,
care în totală bătaie de joc
împroaşcă mulţimea de
fraieri şi gură-cască cu tot
felul de petarde fumigene,
care mai de care mai col-
orate şi mai dense! În-
cepând cu declaraţiile
belicoase ale preşedintelui,
jucător, turnător şi dictator,
specialist în manipulări
grosolane şi dezinformări,
privind desconspirarea unor
aşa-ziși „ofiţeri sub
acoperire”, acum apar tot
felul de artificii şi tot felul de
circari, care mai de care mai
vedetă, ieşind pe piaţa cu
tarabă plină de declaraţii
mincinoase care nu fac
altceva decât să
pregătească scena pentru
spectacolul final, cel pe care
îl pregăteşte președintele
însuşi.

Preşedintele arată
pumnul celor care doresc
felia de caşcaval şi le
promite răzbunare, aşa cum
numai el ştie s-o facă. Tul-
burând apele şi aşa agitate
ale unor alegeri şi aşa nein-

spirate, preşedintele nu
doreşte să părăsească
scena politică cu mâna în
buzunar. El doreşte să
păstreze linia sa de
maşinaţiuni şi de afaceri
internaţionale, de vânzare a
statului Român, precum
Folta Navrom, să ne dea
mai departe pe mâna mafiei
internaţionale cu care are
legături puternice încă din
’90. Cine ar îndrăzni să îi ia
locul fără să-l consulte şi
fără să îl urmeze pe mai de-
parte în contractele de sub-
jugare a ţării? Oricine ar
încerca acest lucru se va
izbi de rezistenţă acestuia,
de care se pare că nu vom
scăpa! Oare?

Aşa stând lucrurile,
prezidenţiabilul a lansat la
apă o cacialma care deja îşi
produce efectele şi care va
atinge apogeul în viitorul
apropiat, ciuruindu-ne din
nou cu venin, învrăjbind
populaţia, năucind de tot
publicul intern dar şi cel ex-
tern, şi care nu mai poate
înţelege demersul unui
aproape ex-preşedinte, care
în mod normal ar trebui să
fie mai degrabă un pacifica-
tor, un mediator şi nu un
mistificator agitator, interlop.

Prin urmare,
asistăm la scene groteşti,
unde diverse personaje,

precum Robert Turcescu,
un jurnalist tânăr cu o oare-
care reputaţie până în
prezent, apare cu o scenetă
tragic comică în care el
însuşi se consideră vedetă
şi vipul melodramei… Cel
mai tragic ar fi, de fapt, ca
acest jurnalist să fi fost uns
şi el cu alifiile mafiei inter-
lopilor care îl au la mână,
şantajându-l cel mai proba-
bil, sau cumpărându-l… Alt-
fel nu se explică acea ieşire
la rampă, împins în scenă
de gaşca de politruci
mafioţi, să-şi prezinte melo-
drama vieţii lui… Un com-
promis mizerabil şi
lamentabil, pe care în
condiţii normale, nici un om
normal nu l-ar fi acceptat.
Să te tăvăleşti în mocirla
plină de fecale a mafioţilor
politicieni este cea mai
grozavă umilire a omului R.
Turcescu!

În fapt şi el a fost
împins în arenă, precum
dama de companie Udrea,
la momentul farsei cu
„bileţelul roz” implicată di-
rect în războiul Băsescu-
Tariceanu… Când cei doi se
certau… Udrea a câştigat
postul de ministereasa şi de
VIP politic, unsă și cu bani
din proiecte europene,
adică afaceri cu spălare de
bani… Deci, episoadele se

repetă, aceiaşi cacialma a
încornoraţilor politruci
mafioţi de România…
Măcar aşa să ne facem
auziţi în lume…

Cum spuneam,
școala de securitate a pro-
dus mereu dezinformări şi
mistificări pentru manipu-
larea masei de votanţi, pen-
tru năucirea lor şi obţinerea,
de fapt, a ceea ce îi
interesează pe interlopi.
Sub perdeau de fum şi prin
apele tulburi se lucrează in-
tens la demolarea a ceea ce
a mai rămas din naţiunea
română. Din păcate, tot noi,
cei care stăm şi aşteptam
cuminţi urmărind
deznodământul arenei de
circ, vom fi pierzătorii par-
tidei… Iar pentru cei care
mai au o urmă de îndoială
că este mâna
prezidenţiabilului şi al
grupării sale de interlopi îi
invit să citesca cartea
“Epoca Dezinformării”
scrisă de Henri-Pierre
Cathala editata în 1991
(parcă intenţionat, să fim
puşi în gardă!), unde sunt
explicate pe înţelesul tuturor
maşinaţiile dezinformării şi
manipulării maselor, cu pro-
cedee deja testate de către
toate serviciile secrete din
lume, inclusiv din Româ-
nia…

Una dintre metode
este şi cea aplicată nouă de
către preşedinte: aruncarea
pe piaţă a unor zvonuri, prin
mass-media şi prin surse
„demne de încredere”, cu
scopul precis de a abate
atenţia de la lucruri mult mai
importante şi de a produce
episoade de comentarii şi
critici la adresa unora. Iar în
urma acestora se pregătesc
alte jocuri de culise, mult
mai grave, pe care opinia
publică nu mai are timp să
le observe. Oare cât timp le
mai putem permite acestor
farsori şi circari, păpuşari şi
marionete, să ne umilească
şi să ne aplice loviturile de
graţie? Cât mai putem su-
porta aceasta cacialma a
unor încornoraţi politruci in-
terlopi? Am mai spus deja,
în alte ţări, astfel de indivizi
erau eliminați de mult, însă,
noi am făcut deja o tradiție
din coabitarea şi complici-
tatea cu aceştia!

Să nu uităm: „Când
oamenii de bine nu vor in-
terveni, răul va triumfa”!

●


