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„În timpul adolescenţei – am
aşteptat la uşă. În timpul

maturităţii - am zburat înspre
ceruri.” 

- C. Brâncuși
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Ian cel-fără-de-copii, Elena-„cocoș” și Ian cel-fără-de-copii, Elena-„cocoș” și 

hunul Hunor cap-de-lemnhunul Hunor cap-de-lemn

Cezar 
Adonis Mihalache

TTeme de campanie
ar fi nenumărate! Mai ales
că și le livrează unul altuia
într-o adevărată cursă spre
un trofeu de gâgă candidat
prezidențial. Începând cu un
Ian cel-fără-de-copii care,
după savurosul moment în
care avea să constate că
toți îl atacă în afară de el
însuși (poate ar fi momentul
să se uite în oglindă!) mai

gafează o dată, și este cu
adevărat remarcabil cum un
om care vorbește atât de
puțin și de rar, tocmai pen-
tru a nu gafa, furnizează
atâtea bâlbe, Ian cel fără de
copii propunând dară o
mare dezbatere electorală
într-o mare universitate. Și
nu dezbaterea în sine ar fi
problema, ci locul ales. Pen-
tru că legea interzice tocmai
împingerea propagandei
politice în școli! Dar, deh,
cum el nu mai este de multă
vreme profesor, pare a fi
uitat acest amănunt!

Nu departe de el,
Elena din Troia celor 14 cai
troiani, se dă și ea în
stambă, răpunând cu sânge
rece tocmai elementul pe
care ar trebui să-l asigure 
ca posibilă amazoană
prezidențială. Stabilitatea.
Și se jură că primul lucru pe
care îl va face ca președinte
de țară va fi să dizolve Par-
lamentul! Așa ca de o criză
politică la porțile unei cetăți
oricum asediate. Adică se
anunță mai jucătoare chiar
decât idolul pe care pare a-l
da acum uitării și căruia a
început să-i muște mâna,
mâna care i-a plămădit un
partid-trofeu, lovind cu sete
în cel ce încă nu și-a împlinit
scopul celor două mandate,

să ne dea prima femeie
președinte, abandonându-l
aidoma serviciilor cândva
seduse, părăsind corabia
care se scufundă, criticând
din galopul campaniei
mutările lui Traian, „mare”
doar odinioară.

Apoi, Elena redevine
amazoana golașă în idei, și
îl provoacă pe Ian cel fără
de copii (să-ți fie de alb la fir
de rușine, vrâncioaico!) la o
luptă pentru a se măsura
care e cel mai vânjos pe
dreapta. Și cât de „cocoș”

trebuie să fii să propui, în
plină campanie, concen-
trarea competiției pentru
stabilirea celui mai candidat
dintre cei ce aleargă pe…
dreapta?!

Și unul și altul
aleargă dară pe cioburile pe
care par a și le presăra sin-
guri. Dar nici unul nu are
curaj să se răfuiască cu
marea nesimțirea a hunului
Hunor care, din galopul
mârțoagei închipuită cal de
pustă, nu îi atacă pe ei, pe
cei 13, ci ne atacă pe noi cei
ce ar trebui să alegem din
cei 13. De fapt, 12, că în
turma prezidențială mai e un
maghiar pripășit radical și
totuși solidar cu hunul
Hunor.

Nici Elena-„cocoș”,
nici Ian cel-fără-de-copii nu
l-au luat de urechi pe
hunorul cel impertinent…
Pe acest hunor care vine 
și azvârlă obrăznicia
necesității revizuirii Art. 1 al
Constituției. Care îl
deranjează până în măduva
lui cea neagră, deși a stat
ministru și vicepremier ju-
rând pe Constituție (cu tot
cu articolul ei dintâi).

Și poate că judele
zegrean ar trebui să pună în
aplicare ceea ce gura i-a
slobozit a laudă, că poate

bloca prin curtea lui pe ori-
care dintre candidații-săritori
de garduri constituționale.
Căci, un candidat care se
leapădă de Art 1., după ce a
fost ministru și vicepremier,
poate fi acuzat de sperjur
constituțional, nu?! Și
înlăturat.

Și ar fi vremea să se
facă un pic de ordine în
limba acestei iepe de
(buda)pestă. Această iapă
nesimțită care ne promite că
ne dă voie să păstrăm car-
acterul Unitar și Indivizibil al

Statului Român, dar să-l
înlăturăm pe cel Național.
Numai că iapa știe ce galop
de copite sparte ar face ul-
terior căci oare cum ar mai
putea fi unitar și indivizibil
un stat multinațional?!

Desigur, Hunor face
gălăgie și se agită pe post
de vreascuri de aprins iuta
extremistă doară-doară s-or
face clăbuci de vorbire în
gura celorlalți 12 candidați și
o distrage atenția de la
retezarea de buturugi un-
gariste care urmează de la
„drujba lui dumnezeu” în jos.

Dar asta nu
înseamnă că nu trebuie
plesnit cu ciocanul judecății
în capul lui de lemn sec de
cultură!

●
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Nicolae
Balint

IIertare, nene Iancule,
iertare. O spun în numele meu
și al generației mele, generație
care și-a luat BAC-ul la vremea
ei, atunci când matale
deveniseși temă obligatorie de
studiu. Noi, cei care te-am citit,
te-am iubit (noi te iubim și
acum chiar dacă ne-ai dat
multe frisoane și nopți nedor-
mite) și te-am admirat. La vre-
mea aceea, când tineri fiind te
citeam, credeam cu toții – cei
din generația mea -, că tim-
purile pe care le-ai trăit și
zugrăvit atât de realist, au
murit. Azi ne dăm seama că
ești mai actual ca oricând.

De aceea te iubim,
nene Iancule. Te iubim pentru
viziunea și geniul matale, dar
mai ales pentru verbul
mușcător. Cu inteligența
matale nativă ai crezut proba-
bil că satirizând cu atâta har
năravurile societății în care
trăiai, societatea se va în-
drepta. Cu respect o spun, ai
crezut degeaba, nene Iancule!
Și tare mi-e că și tălică – chiar
dacă nu ne-ai spus-o vreodată
– ai înțeles de fapt acest lucru.
Că trăiai într-o societate care
n-avea scăpare. Care era ire-
mediabil pierdută. Că anumite
tare de caracter se transmit
peste generații și ajung în timp
să ne marcheze definitiv. Ca un
blestem. Adică atât de mult
încât ne-au alterat iremediabil
matricea noastră spirituală. Al-
tfel de ce ai fi plecat la Berlin,
când aveai deja 52 de ani
bătuți pe muchie? Tare mi-e, că
mucalit cum te știam, de acolo
de sus, printre îngeri, azi râzi
de noi. Un râs mânzesc, ușor
amar și de împrumut, un râs
care nu e al matale. Tălică, de
fapt ne-ai iubit, chiar așa cum
eram noi, ”copii pierduți” ai unei
mame mereu înșelate.
Ai sperat că vom crește mari și
vom schimba ceva. Mari am
crescut, am mai și îmbătrânit,
dar schimbarea n-am făcut-o.
Fie ne-a fost frică de o ”schim-
bare” adevărată, fie n-am
înțeles ce înseamnă de fapt
”schimbarea”, fie am luat tot ce
a fost mai rău din năravurile al-
tora, așa înțelegând noi că tre-
buie să facem ”schimbarea”.
De fapt, i-am schimbat pe
comuniști cu copiii lor din flori.
Așa că, să știi nene Iancule,
societatea în care ai trăit
matale s-a întrupat din nou. De
fapt, ea n-a murit niciodată.
Comuniștii nu i-au dat lovitura
de grație, ci au pus-o doar la
”naftalină”. Au conservat-o. A
fost blestemul lor pentru noi,
cei care am urmat. Acum a

venit iar timpul acelei lumi pe
care o consideram dispărută.
Ea a înviat din morți, iar Miticii
matale sunt astăzi mai mulți,
mai prezenți, mai potenți politic
și mai agramați. Sunt peste tot.

Mulți oameni politici de
azi, care mai ieri se porcăiau,
se suduiau și se amenințau,
azi se străng în brațe, se pupă,
umblă la braț, se uită galeș unii
la alții, își dau țepe pe unde se
prind, se toarnă pe la spate
și… se îmbogățesc. Uneori se
și promovează între ei. Foștii
lor șoferi și-au luat diplome de
licență pe la cine știe ce
facultăți obscure și azi sunt in-
telectuali sadea, alții mai
pretențioși și-au trase grade de
colonei sau doctorate cu șteif,
poate și un pic plagiate, iar fos-
tele amante au devenit între
timp ministrese. Ei numesc
asta ”politically correct”.
Azi?…. Azi ei ne râd frumos din
afișele electorale. De fapt, ei
râd de noi. Râd de 25 de ani,
nene Iancule, și nu se mai
opresc, sta-le-ar râsu-n gât să
le stea. La noi, să știi matale că
e un circ politic perpetuu.
Dimineața vizionăm pe toate
posturile TV piese de teatru
ieftin, la prânz vedem câte o
comedie politică la Parlament,
iar seara, la 18,30, trecute fix,
în loc să ascultăm basme de
adormit Mitzura alături de
nepoți, audiem tragicomedia
națională intitulată ”Noapte
bună, copii!”, de fapt o versiune
adaptată pentru televiziune a
”Vocii patriotului naționale”.
Aceeași actori îmbătrâniți în
rele, fără talent și mult prea
ipocriți. E frumos și interesant
la noi, să știi, nene Iancule! Ne
mint mereu și ne promit câte-n
lună și-n stele.

Nu-i mai credem, că
ne-am fript de prea multe ori.
Ne e lehamite de ei și ei știu
asta, căci au văzut câ în ultimul
timp nici pe la vot n-am prea
mai dat. Ne facem doar că-i
votăm. Le luăm gălețile,
ghetele, făina, uleiul și ce ne
mai dau, și… valea. Apoi tot ce
vrem noi, aia facem. Deee, ne-
am mai șmecherit că destul
timp am fost fraieriți. Treaba e,
nene Iancule, că ușor, ușor,
schițele și nuvelele matale au
început să nu ne mai placă.
Noi, personajul colectiv, prea
semănăm cu cetățeanul tur-
mentat din schițele matale. Am
început să avem alte gusturi.
Acum îi citim, ușor scrâșnind
din dinți și câte-o sudalmă, pe
Coșbuc și chiar pe Radu Gyr…

●
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Statutul special al ţinutului secuiesc – un atentat la Statutul special al ţinutului secuiesc – un atentat la 
suveranitatea şi unitatea statului român!suveranitatea şi unitatea statului român!

Ilie
Șandru

RRomânia a luat fiinţă
ca un „stat naţional, suveran şi
independent, unitar şi indiviz-
ibil”(Art.1(1) din Constituţia
României). Acelaşi lucru a fost
stipulat în toate constituţiile pe
care ţara le-a avut până acum.
Şi este normal să fie aşa din
moment dintotdeauna 90 la
sută din populaţia ţării o
formează români. În acelaşi
timp însă România, păstrându-
şi caracterul de stat naţional,
unitar şi suveran, este „patria
comună şi indivizibilă a tuturor
cetăţenilor săi, fără deosebire
de rasă, de naţionalitate, de
origine etnică, de limbă, de re-
ligie, de sex, de opinie, de
apartanenţă politică, de avere
sau de origine socială” (Art.4
(2)) din Constituţie).

Toate minorităţile
naţionale, care formează,
împreună, doar zece la sută
din populaţia ţării, au înţeles
acest lucru, anume că Româ-
nia este patria lor comună,
trăiesc în bună înţelegere şi ar-
monie cu populaţia majoritară,
dovedesc că sunt cetăţeni loiali
ai ţării în care s-au născut şi
trăiesc. Mai puţin minoritatea
maghiaro-secuiască(etnie
nouă, o găselniţă a liderilor
maghiari). mai precis, nu mi-
noritatea maghiară, ci liderii
acesteia, „politicienii care s-au
urcat azi în spatele lor” (Emil
Aurel Dandea). Adică acei indi-
vizi care, în ultimul sfert de
veac, nu au făcut altceva decât
să adune averi uriaşe, sub par-
avanul luptei pentru drepturile
minorităţii maghiaro-secuieşti.
Un fel de cenuşă aruncată în
ochii celor care cred că vor
putea să se hrănească cu loz-
inci patriotardo-etnice, într-o vi-
itoare autonomie secuiască.
Acolo vor trăi, vezi Doamne, ca
în sânul lui Aavram!

Întrebarea care se
pune este cea referitoare la
„libertatea” pe care o vor avea
secuii-maghiari în viitoarea au-
tonomie etnică secuiască? Iar
răspunsul este unul singur: în
niciun caz una care să le
aducă o viaţă mai bună decât
cea de acum, aşa cum
încearcă să-i îmbete cu apă
chioară liderii lor. În schimb ar
putea avea surpriza unei alte
„libertăţi”, de care cei ce s-au
căţărat în spatele lor se feresc
să vorbească. Anume, de „lib-
ertatea” de a plăti taxe şi im-
pozite mai multe şi mai mari;
„libertatea” de a avea tot felul
de obligaţii morale şi materiale
faţă de viitoarele structuri et-
nice, pentru ca averile celor
care trâbiţează acum autono-
mia secuiască să se mai
rotunjească, aceasta şi prin
uriaşele venituri pe care le-ar
obţine de pe urma exploatării
bogăţiilor statului român, bunui
ale întregului popor, care ar
încăpea tot pe mâna celor ce
fâlfâie de zor faldurile au-
tonomiei etnice secuieşti. Ast-
fel această structură etnică,
anacronică şi retrogradă ar
putea deveni uşor un fel de rai,

nu pentru cei mulţi şi necăjiţi, ci
mai degrabă unul al
patrihoţilor, care nu se împacă
nici cu ideea că România este
un,,stat unitar şi indivizibil”, nici
cu aceea că ea este „patria
comuncă a tuturor cetăţenilor
săi, fără deosebire de rasă şi
naţionalitate”. Acestea sunt
adevărurile ascunse pentru
care se militează cu atâta
sârguinţă propagandiştii au-
tonomiei secuieşti.

Lansarea în spaţiul
public a unui document ce se
doreşte a fi un „statut special
pentru ţinutul secuiesc”, nu
este altceva decât un atentat
direct la suveraniatea şi uni-
tatea statului român! Prin
acesta liderii maghiari, fie ei
„moderaţi” sau „duri”, au
dovedit că sunt duşmani ai
României, chiar dacă încearcă
să-şi mascheze acţiunile sub
lozinci precum „ţinutul secuiesc
este România”! Până mai ieri-
alatăieri lozinca era „vicev-
ersa”, vorba lui conu Iancu
Caragiale, adică „ţinutul secui-
esc nu este România”! Când
au minţit: atunci sau acum? Ne
cred prea naivi, prea cred că
ne pot duce cu preşul! Îi
cunoaştem prea bine pentru a
ne mai putea păcăli, în primul
rând pe noi, pe românii arde-
leni. Iar dacă politrucii
dâmboviţeni nu sunt în stare să
înţeleagă că iarmarocul sau
trocul politic, făcut pentru in-
teresul mizerabil al menţinerii
la putere cu orice preţ, prin vin-
derea marilor interese
naţionale, atunci noi, cei şapte
milioane de români ardeleni,
va trebui să îi trezim la realitate
şi să le demonstrăm, şi unoa şi
altora „că Ardealul nu-i pustiu”!

Nu se mai poate
merge mai departe cu o astfel
de politică demagogică! Nu se
mai poate accepta politica
struţului! Nu se mai poate ad-
mite poziţia de observator neu-
tru pe care se postează
Guvernul României faţă de
acţiunile vizibil duşmănoase pe
care miltanţii iredentişti şi
revitionişti le organizează pe
teritoriul ţării, fără teamă că
cineva i-ar putea lua de
mânecă şi duşi în faţa or-
ganelor de drept.

Prin noul statut auton-
omist aceşti indivizi au întrecut
orice măsură! Şi, poate, nici nu
ar trebui să ne mirăm prea mult
din moment ce autorităţile stat-
ului nu au reacţionat în niciun
fel. Ei, extremiştii unguri, văd
că „le merge”, cum se spune.
Şi au sprijinul direct al celor de
la Budapesta, care încep să
dicteze cam ce anume Româ-
nia ar trebui să facă faţă de
„fraţii lor asupriţi”. Pentru
aceasta nu contenesc să
umble cu jalba în proţap, cum
se spune, la Uniunea
Europeană, la Papa de la
Roma, la bisericile protestante
etc şi să strige „contra asuprir-
ilor închipuite”. Iar pentru a-i în-
curaja pe aceşti „oropsiţi ai
sorţii” ca să scape de asuprirea
„veneticilor violenţi care ne-au
invadat”, mai marii politicii bu-
dapestane vin tot mai des în
Ardeal. Un astfel de excursion-

ist aproape permanent este
Nemeth Zsolt, preşedintele
Comisiei de politică externă a
Parlamentului ungar, cel care
susţine că limba română tre-
buie eliminată din şcolile cu
limba de predare maghiară. La
fel, Semjen Zsolt, vi-
cepremierul ungur, cel care a
venit, la 15 martie, să
călărească un cal alb, întocmai
ca Horthy Mikloş la Cluj, în
1940. Nelipsit de la toate
aceste manifestări etnice re-
vizioniste, precum cele care se
desfăşoară în fiecare vară la
Băile Tuşnad, este chiar primul
ministru, Orban Victor. Făcând
aceste constatări, de care
guvernaţii ţării nu sunt deloc
străini, teebuie să mă reîntorc
la acelaşi Emil Aurel Dandea,
ale cărui cuvinte sunt extraor-
dinar de actuale: „Noi folosim
toate mijloacele; nu avem ce
pierde, ci numai câştiga avem.
Fraţii noştri din Ungaria şi am-
icii noştri din străinătate
subminează statul român din
afară, iarp noi dinăuntru”. Şi au
mai ajuns la o concluzie: „Ei au
văzut că în statul român se pot
multe şi au ajuns la concluzia
că este un sat fără câini, atunci
şi-au zis: să-i dăm drumul, că
putem trece şi la obrăznicia
aceasta”! Şi au lansat ,,statutul
special al ţinutului secuiesc”!

Sunt sătul de acest
bâlci ce se perpetuează de
prea multă vreme în politica
românească, în care unii ne
hotărăsc soarta fără a ne în-
treba ce vrem şi ce nu vrem;
fără a ţine seamă că Ardealul
reprezintă aproape jumătate
din România, atât ca teritoriu,
cât şi ca populaţie. Acum, mai
ales, când românii se
pregătesc să-şi aleagă un nou
preşedinte – jucător sau mai
puţin jucător! – nu pot să nu
mă gândesc la marele Con-
stantin Tănase, fiindcă prea
seamănă vremurile de atunci
cu cele de azi: „Pleacă-ai
noştri, vin ai noştri!/ E sloganul
cunoscut, / Iarăşi vom vota ca
proştii / Şi cu asta ce-am
făcut?” 
Evident, foarte multe dintre
prevederile de-a dreptul fan-
tasmagorice pe care le conţin
cele aproape 100 de articole
ale statutului special al ţinutului
secuiesc nu sunt încă trans-
puse în viaţă. Cu toate acestea
nimeni nu poate nega – iar noi
românii trăitori în judeţele Cov-
asna, Harghita şi Mureş sun-
tem gata de a aduce sute şi
sute de dovezi concrete, de
documente existente, că ţinutul
secuiesc chiar dacă nu există
„de jure”, el există „de facto”.
Iată doar câteva dintre argu-
mentele ce pot fi aduse în
susţinerea acestei afirmaţii:
Practic, mai ales în cele două
judeţe „secuieşti”, Covasna şi
Harghita, românii sunt eliminaţi
din viaţa publică şi politică,
funcţiile de răspundere în
instituţiile judeţene şi cele lo-
cale fiind deţinute, aproape în
exclusivitate, doar de
reprezentanţii minorităţii
maghiare. În această situaţie,
românii covăsneni şi harghiteni
sunt discriminaţi cu sprijinul di-

rect al organelor conducătoare
din cele două judeţe.

Ocuparea unora dintre
aceste funcţii este
condiţionată, ilegal!, de
cunoaşterea limbii maghiare,
fără a se preciza undeva că
ocuparea unei funcţii de in-
teres public să fie condiţionată
de cunoaşterea limbii române,
singura limbă oficială în Româ-
nia;

Resursele financiare
aflate la dispoziţia consiliilor
celor două judeţe, din care mai
mult de jumătate sunt asigu-
rate din bugetul centralizat al
statului român, sunt defalcate
şi repartizate, aproape în total-
itate organelor locale unde ma-
joritatea cetăţenilor sunt de
etnie maghiară. Acelaşi lucru
este valabil şi în cazul
organizării unor manifestări et-
nice, cu caracter irdentist şi re-
vizionist, cu participarea unor
formaţiuni paramilitare locale,
sau invitate din Ungaria. Cu
alte cuvinte, manifestări
duşmănoase ţării şi poporului
român sunt organzate cu spri-
jinul financiar al statului român!

De ani buni se tot
vorbeşte că asemenea
manifestări, precum cele orga-
nizate de Garda secuiască,
Mişcarea tinerilor din cele 64
de comitate, filialele locale ale
partidului fascisto-extremist
Jobbik, organizaţia „emy” etc.
vor fi interzise definitiv pe teri-
toriul României. Nu s-a făcut
absolut nimic în această
direcţie, încât chiar că Româ-
nia a devenit un sat fără câini,
prin care se plimbă cine vrea şi
face fiecare ce vrea. Nu este
deloc întâmplător, fiindcă au-
toritatea statului român în
aceste teritorii este aproape
inexistentă. Disoluţia autorităţii
statului s-a accentuat mereu.
Organele abilitate spre a lua
măsurile ce se impun, conform
prevederilor legii, nu
acţionează, fiindcă asupra lor
se exercită o politică de intimi-
dare, prin acuzaţii privitoare la
nerespectarea unor aşa-zise
„drepturi şi libertăţi democrat-
ice”!

O situaţie deosebit de
gravă, la nivelul întregului
Ardeal, este cea legată de
retrocedările ilegale ale unor
bunuri ale foştilor grofi şi baroni
unguri, ajunse acum, prin fal-
suri şi ilegalităţi, în proprietatea
aşa-zişilor ,,urmaşi” ai celor din
vremurile de tristă amintire. Se
folosesc în acest scop tot felul
de tertipuri, care mai decare
mai scandaloase, pe baza
cărora aceşti „urmaşi” sunt
„repuşi în drepturi”!, născându-
se astfel o nouă generaţie de
grofi şi baroni unguri care vor
stăpânii Ardealul! Sunt cunos-
cute ilegalităţile săvârşite în
Cluj-Napoca, în urma cărora
biserica catolică şi unitariană
au devenit proprietare ale unor
bunuri care nu le-au aparţinut
niciodată, ci doar le-au admin-
istrat; se cunosc maşinaţiunile
puse la cale de aşa-numita
asociaţie „Bunuri Private Ciuc”,
care, declarându-se contin-
uarea vechii societăţi interbe-
lice de de drept public, cu

aceeaşi denumire, a devenit
acum ,,de drept privat”,falsi-
ficându-se chiar şi Monitorul
Oficial, pentru a putrea pune
mânaşi pe zeci de mii de ha de
păduri şi fâneţe situate tocmai
în zona de nord a judeţului
Harghita, respectiv zona
românească! La fel este şi So-
cietatea ,,Gudea-Meşterhaza”,
care a devenit proprietară pe o
bună parte din Carpaţii
României, din zona superioară
a Mureşului şi a Munţilor
Călimani. Toate aceste falsuri
au fost dovedite în faţa unor
instanţe de judecată. S-a în-
tâmplat ceva? A ajuns vreunul
dintre falsificatori în spatele
gratiilor? Nici pomeneală!

Sub ochii autorităţilor
ce se pretind a fi ale statului
român s-au produs şi se pro-
duc ilegalităţi şi situaţii de-a
dreptul incredibile, privitoare la
învăţământul din România. Cu
acordul lor tacit a avut loc, mai
întâi, enclavizarea etnică a
şcolilor, astfel încât să se asig-
ure „independenţa” şcolilor cu
predare în limba maghiară.
„Independenţa” aceasta a dus
la situaţia pe care de abia
acum unii o văd: neînsuşirea,
prin rea voinţă!, a limbii
române. S-a ajuns ca recent
unul dintre „discriminaţii” un-
guri, aflaţi la guvernarea
României de mai bine de 20 de
ani, să strige că elevii maghiari
sunt discriminaţi prin obligaţia
de a susţine o probă în plus la
bacalaureat, cea de Limba şi
literatura română! Nu mai
vorbesc de situaţiile în care
sunt desafiinţate clase
româneşti pe motivul că nu au
numărul corespunzător de
elevi. În schimb, la şcolile şi
secţiile cu limba de predare
maghiară nu se întâmplă acest
lucru pentru că sunt „minori-
tari”! Este cunoscut cazul de la
Sovata.

Dacă acum se
întâmplă asemenea lucruri –
am arătat doar câteva! – atunci
ne cam putem da seama ce s-
ar putea întâmpla dacă un doc-
ument iredentist şi extremist,
care atentează direct la uni-
tatea şi integritatea teritorială a
României ar putea primi statut
de lege. Atunci am avea tot
dreptul să rostim, cu mâna pe
inimă, Jurământul pe care
Nicolae Iorga l-a publicat
cândva în „Neamul românesc”:
„Să nu-i ierte Dumnezeu pe
ciocoimea obraznică şi
proastă, care n-a ştiut şi nu ştie
a-şi iubi, apăra sau măcar
cruţa ăe cei de-o lege şi de-un
neam cu dânşii (...); să nu-i
ierte Dumnezeu pe cârmuitorii
neghiobi şi vânduţi...!”

●



4 Tichia de politician

Repornirea Mișcării pentru Unitatea Națiunii Române Repornirea Mișcării pentru Unitatea Națiunii Române 
a devenit o urgență istorică!a devenit o urgență istorică!

Romeo
Tarhon

MMișcarea pentru
Unitatea Națiunii Române,
un proiect de anvergură
istorică lansat cu peste un
an în urmă de Ziarul
Națiunea și Fundația Andrei
Mureșanu -„Deșteaptă-te,
române” revine în atenția
societății civile cu și mai
multă tărie și convingere
pentru constituirea unui
mare pol civic, patriotic, au-
tentic nationalist, care să
coaguleze cei mai valoroși
oameni de gândire, cultură,
spirit și știință distanțați de
mediul politic și aflați în
așteptare încă, în stare de
atomizare la nivelul
societății românești atât de
tulbure, de neguroasă, de
învulburată după un sfert de
veac de amăgiri și
dezamăgiri la nivel
populațional.

Repornirea acestei
mișcări naționale și
naționaliste este reacția
noastră ca răspuns la faptul
că nici un candidat pentru
funcția de „cotrocean” în fo-
toliul Băsescului expirat, că
niciunul dintre dintre cei 14
politruci reciclați și reșapați,
nu este reprezentativ pentru
societate, că nu reprezintă

cu adevărat națiunea și nu
corespunde aspirațiilor copi-
ilor nostri, fiind, de fapt,
activiști politici mafiotizați
care nu mai constuituie un
rău necesar, ci un rău dis-
tructiv pentru neam și țară.

Încă sper la
deșteptarea națională a
româniloor și la o revoluție a
scriitorilor, a artiștilor, a oa-
menilor de spirit și cultură, a
adevăraților avangardiști ai
națiunii, acum sărăciți,
umiliți sau cumpărați ieftin.
Cei paisprezece „apostoli”
prezidențiabili ai apocalipsei
românești din această
toamnă reprezintă expresia
declasării adusă până la
mizerie și ridicol a tagmei de
jefuitori, profitori, prădători și
trădători ai țării și poporului.
Doar voința populară mai
poate pune stavilă prăbușiri
materiale, mentale, morale,
spirituale care s-a întins ca
o pecingine fără precedent
asupra României mutilate,
ciuntite, confiscate, devas-
tate, batjocorite.

Aproape că mă tem
să nu par naiv îndemnând
iar și iar românii la
redeșteptare, la revoltă și la
constituirea unui front
comun de rezistență, dar nu
există altă șansă pentru vi-
itorime decât unitatea
națională. Este necesar să

o făuruim grabnic, așa cum
înaintașii și fruntașii noștri
au izbutit de-a lungul istoriei
cu toate scenariile Estului și
Vestului de zădărnicire a în-
tregirii Neamului Românesc
în trup și spirit pe toată
lărgimea gliei strămoșești
apărată cu mari sacrificii.

Cred cu totală
convingere, dar și cu dis-
perare, în propriul meu
popor și mai ales în copiii
noștri care nu au cum să se
pună la adăpostul nostru, al
maturilor, iar noi,
inconștienți și vinovați de
slăbiciune și lașitate, per-
miteam să li se ducă țara la
pierzanie, să nu mai aibă ce
moșteni, ce iubi, ce recon-
strui. Mă doare cumplit
împuținarea tinerilor noștri
de acasă, care se
expatriază ca robi în țări
unde sunt învrăjbiți,
discriminați, umiliți. Noi, mai
vârstnicii , am devenit surzi
și orbi la propria dramă a
neamului și la vulnerabili-
tatea istorică. Naționalismul
adevărat și curat înseamnă
ideal, aspirație și purificarer
prin luptă și iubire de Țară,
Dumnezeu și Om. Toți
românii care au sentimente
naționaliste, fie doar și prin
emoționanta vibrație la ros-
tirea minunatului nume ale
acestei țări care se

prăvălește sub noi, Româ-
nia, trebuie să pactizeze și
să își unească forțele pentru
unitatea națiunii române,
singura cale de a ne salva
pe noi, contemporanii, dar și
pe urmașii noștri cărora încă
le refuzăm șansa de a-și îm-
plini destinul românesc
liberi, prosperi, demni.
Lăsându-ne sărăciți,
dezbinați, confuzi și fără
ideal de țară, le interzicem,
de fapt, românilor de mâine,
să se nască în număr sufi-
cient, permițând să fie
înlocuiți în scurtă vreme de
etniile minoritare: țigănet,
unguret, evreiet...

Re-românizați-vă,
români, recuceriți-vă Patria,
Onoarea și Dumnezeul
Românesc pe cale de aban-
don, de surghiun! Știm că
avem trebuință de un
Conducător, fie el Mareșal,
Căpitan sau simplu Om ple-
cat din gloată. Încă sper că
noul baci al națiunii române,
hotărât să îmbrace cămașa
morții, se va înfățișa
românilor ca o revelație în
cel din urmă ceas istoric
după ce am năzuit ca
acesta să fie un model de
genul artistului și gânditoru-
lui lui Dan Puric, sau al
maestrului fără egal, Tudor
Gheorghe, ori al altor nu
puțini oameni de artă și

cultură care ne-au copleșit
doar cât să îi considerăm
zei, dar ne-au dezamăgit
dovedindu-se simpli muri-
tori, cu ceva mai mult har,
dar apăsați de păcatele lor
ca și noi, cei mulți, incapa-
bili să ne cheme și să ne
unească, să ne determine
să ieșim fără teamă la
dreaptă luptă pentru țară.

Nu avem un model,
îl căutăm printre cei cu
potențial pentru o aseme-
nea misiune de maximă
însemnătate. De aceea,
afirm că este nevoie să
inventăm, să descoperim,
să extragem din mulțime
Omul providențial dispus la
sacrificiu în numele iubirii de
Neam și Țară. Pentru a-l
găsi și potența avem nevoie
de unitate națională și de
mari proiecte de țară. Să îl
aducem la lumină, acum ori
niciodată...

●

Victor Ponta e „decreţel” sub acoperire! (Vaccinul Băsescu)Victor Ponta e „decreţel” sub acoperire! (Vaccinul Băsescu)

Matei
Mircioane

„D„Decreţeii” vor su-
foca România, sistemul de
pensii va suferi un şoc în
2032, când un val de
cetăţeni născuţi după 1966
va ieşi la pensie! Ştirea
creează emoţie printre tele-
spectatori, ca orice ştire de-
spre pensii. Dar, pe lângă
aceasta induce un senti-
ment penibil printre românii
născuţi în deceniile şase şi
şapte din secolul trecut.

Adică ei, „decreţeii”,
ar fi copii lui Ceauşescu,
părinţii nu i-au vrut, acum
nici ţara nu-i mai vrea! Aflu
ştirea de la TV şi am reacţia
prostului, îmi calculez vârsta
şi răsuflu uşurat; nu sunt
decreţel, am scăpat!
Aceeaşi reacţie o are şi
nevastă-mea, ceva mai
tânără, dar scapă şi ea, la
limită. Nu e decreţică. Deci,
nu intrăm în discuţie, nu
vom supraîmpovăra statul
cu pensiile noastre, pe care,
săracul stat, le suportă şi
aşa cu greu. Mă enervez şi-
mi zic, cum e posibil să
arunci un sentiment de cul-
pabilitate asupra unor
generaţii?! Sărmanii, ce-o fi
în sufletul lor! Dar, e tot o
enervare de om prost, pen-

tru că e pe baza unei ştiri de
un cinism fără margini. Nici
n-ar trebui să o bag în
seamă. Aşa e lumea de
astăzi, cinică, totul, şi
sănătatea şi educaţia şi cul-
tura se raportează la bani.
Totul are un preţ, şi munca
şi sexul şi viaţa şi moartea!
Evident şi protecţia socială

şi pensiile. Ce să mai vor-
bim de campania electorală!
Deci, încerc să uit de ştire şi
ascult mai departe la ce se
mai serveşte poporului la
televizor.

Serveşte Traian
Băsescu. În sfârşit, vine cu
ştirea bombă, cu „secretul”
anticipat de toată lumea:
Victor Ponta e ofiţerul

acoperit, care candidează la
preşedinţie! N-am nicio
emoţie. Am senzaţia că
ceva nu este în regulă, dar
subiectul mă lasă rece. Nu
mi-am făcut o părere fermă
despre ofiţerii acoperiţi din
serviciile secrete, de după
1990. Ştiu doar că au servit
în primul rând regimul şi mai

puţin ţara. I-a durut în cur de
corupţia la nivel înalt, de de-
valizarea României. Au
făcut ceea ce le-a cerut sis-
temul politic timp de vreo 20
de ani. După capul meu, ar
fi trebuit să sesizeze inclu-
siv faptul că economia,
educaţia, sănătatea etc. au
fost (şi sunt) cuplate la sis-
temul politic. Deci, nu se

respectă Constituţia, ceea
ce pune în pericol funda-
mentul statului. Dar, şi asta
e adevărat că, dacă ar fi se-
sizat, ar fi sesizat degeaba.
Politicienii care au acaparat
România au considerat nor-
mal ca directorii de fabrici
de stat, de şcoli, de spitale
etc. să fie numiţi politic. Şi

oamenii s-au adaptat. S-au
vârât sub pulpana câte unui
partid, ca să mănânce o
pâine mai albă şi o icră mai
neagră. În concediu în
Caraibe, dacă se poate
(sigur, au fost manipulaţi, n-
au ştiut că pâinea albă
dăunează sănătăţii)!

Deci, Victor Ponta a
fost deconspirat. Depinde

de discuţiile de la televizor
dacă subiectul va căpăta
amploare sau va muri
înecat în avalanşa altor
subiecte „de senzaţie”. Şi, în
acest moment, am o
revelaţie: Victor Ponta s-a
născut după 1966! E drept
că nu imediat după, dar
efectele decretului care in-
terzicea avorturile s-au pre-
lungit şi în anii ’70. Prin
urmare, Victor Ponta e
„decreţel” sub acoperire! Mă
aştept ca Băsescu să
lanseze şi această acuzaţie.
E pe stilul Băsescu. Acuma,
ce să facă şi el! E înainte de
pensie şi e speriat de faptul
că de la anul nu o să mai
apară la televizor.

Pe de altă parte, o
întrebare mă sâcâie ob-
sesiv: Cât de nociv a fost
Traian Băsescu pentru polit-
ica din România şi cât de
toxici sunt politicienii care se
pregătesc să intre în teren.
Cel puţin, cu nebunia asta a
lui Băsescu am mai aflat
nişte lucruri. Despre tehnica
manipulării. Eu tot mai sper
că Băsescu a fost un fel de
vaccin. Doar că nu ştim cât
de eficient. Mai aşteptăm
efectele.

●
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La un vârf de brici distanță...La un vârf de brici distanță...

Cezar 
A. Mihalache

CCurând, din agentul
acoperit „000” nu va mai
rămâne nici măcar cât de un
spion de trei nule. Va
rămâne un mare și singur
„zero”; cel al trufiei „nea-
coperite”. Iar dacă până
acum putea măcar să se
desconspire acasă, în parc
sau la chenzina bonei, ca
agentul sub acoperire,
maimuțărindu-se cu
trenulețul și mickeymouse-
ul de pluș al copiilor, iar în
public să joace sceneta
agentului secretos, de azi
înainte nu ni-l mai putem
închipui decât ca un pericu-
los mitoman în toate
dedublările sale. Periculos
nu pentru familia lui, cea de
partid, ci pentru țară.

Toți cei 14 candidați
au gafat în campanie: unul
a promis naționalizări pentru
„îndreptarea” cu forța a stat-
ului de drept, altul a jurat
criză politică, parlamentară,
altul vrea să umble cu pi-
cioarele-i nespălate prin
legea supremă, neamțul o
tot stâlcește românește…
Dar nici unul nu a pus
laolaltă frustările, tendințele
de ocârmuire și poftele de
preamărire. Nu într-un inter-

val atât de scurt! Căci, dacă
prea necurat-democratic,
V.V. Ponta a purces la a-i
„autosuspenda” (antologic,
nu?!) pe cei trei care au dat
și s-au dedat din mațele
puturoase ale PSD-ului pe
afară, oare cum o să
cârmuiască țara când țării
nu-i va mai plăcea de el?

Va instaura
monarhia cum se jură

acum: că va pune de grabă
la cale, ca prima acțiune ca
președinte de țară (piei,
satană!) un referendum?
Nu! Va instaura el ceva, dar
nu un alt sistem, și mai pu-
tred și în care el doar să nu-
mere pânzele de păianjeni
de la Cotroceni, că nu-i va
da gheara regală nici măcar
un birou de carton, ci un al-
tfel de sistem de a conduce.

Iar el nu va fi nicicând un
președinte-jucător; ci unul
gâde. Pentru țară, pentru
rotițele din sistem care nu-i
vor unge poftele de
preamărire și nu vor da liber
tiparniței de titluri și acom-
paniament scriptic pentru,
deja, cel mai neiubit „ctitor”
pesedist.

La doar câteva
săptâmâni distanță de îm-

plinirea pe care ar putea să
o atingă prin nesăbuința
noastră, într-un moment în
care, singur fiind pe
turnantă, se și vede locatar
al Cotrocenilor, Victor Ponta
este sigur că nimic nu-l mai
poate deturna de la cel mai
înalt titlu neplagiat! Și în-
cepe să-și dea arama pe
față.

Este comportamen-

tul lui în situații de criză.
Este forma lui de a „mange-
ria” sistemul cu nume de
partid. Când, neavând
soluții, nevrând să existe
soluții în afara „concepțiilor”
sale, strivește. Iar ceea ce
face acum, la nivelul sis-
temului-partid va extinde ca
soluție (la nevoie și „finală”
pentru aspirațiile de libertate
și valori decembriste)

asupra țării.
Electoratul se află în

fața celui mai important vot.
Din toți cei 25 de ani. Mai
important chiar decât
primele alegeri libere din
România. Pentru că, atunci,
importanța era dată de mo-
mentul redescoperirii
Demnității Naționale. Azi,
suntem însă la un vârf de
briceag de pasul către tre-

cut.
Suntem pe cale să

înscăunăm la Cotroceni un
personaj care își asumă
public dreptul de a tăia și
suspenda. Doar acum în
propriul partid. Iar toți cei ce
vor pune votul pe numele
acestui personaj vor scrie
un ferpar pentru viitorul
copiilor lor. Și îi vor da lui
Victor Ponta dreptul de „a-i
autosuspenda” pe toți cei
necorespunzători. Azi,
politic (în PSD), mâine, ca
prezență și spirit civic, în
toată țara…

Profilul corespunde!
După ce va fi ajuns în vârf,
Victor Ponta nu se va ocupa
dintâi de dușmanii lui. Ci va
avea grijă să-i înlăture pe
cei ce l-au dus acolo. Cei
care l-au făcut „mare” dintr-
un mare și gălăgios nimic.
Pentru că știe că doar așa
poate întârzia momentul,
punând și o cumpănă de ani
peste destinul nostru, doar
așa poate amâna momentul
debarcării sale de către un
alt „pontenist” oportunist
care să se cațere la rându-i
pe „scheletul” lui.

De aceea, Victor
Ponta nu va ține cadavre
politice în debara. Nu va
risca… 

●
Turnirul impostorilor...Turnirul impostorilor...

Aurel
Brumă

OObraznici, tupeişti,
cinici – impostorii la zi întorc
semantica pe dos, cum
geana peste geană, singu-
rul gunoi tomberonizat în
afară fiind ei înşişi, zâmbind
triumfal caracudei împrej-
muitoare, baza de regur-
gitare a mai vechilor sau
proaspeţilor zapcii. Şi nu-s
puţini. Răscăcăraţi prin
partiduleţe avortate din tâm-
pla personajelor clasicizate
în oligarhia post-
revoluţionară, ipochimenii
muşuroiesc pe toată harta,
cu o tot mai restrânsă ex-
pandare la românii din
afară, ″occidentalizaţii″ re-
fuzând paparudele din bâl-
ciul deşărtăciunilor politice
de acasă. 

Turnirul ″cavalerilor″
dar şi ″cavaleristelor″
prezidenţiabili, anunţaţi cu
surle şi vuvuzele mioritice,
dincolo de proiectul spec-
tacular ″en grande″ se
mâleşte de la o zi la alta, di-
alogurile ţipate, corosive,
deconspirările de măr 
putred, descoperirea
acoperiţilor şi acoperirea
prea descoperitelor, reduc
alarmant spirele cricului
public, campania
prezidenţială trasformând

anunţata competiţie (turnirul
egal eleganţă, confruntare
de idei, proiecte, ş.a.m.d.)
într-o tragi-comedie
burlescă, cu reducţie tot mai
asumată a spectatorilor în fi-
nala I sau /şi mai ales finala
II. Demnitate, moralitate,
devoţiune, îngrijorată
asumare a unei funcţii care
ar putea contribui, într-o
oarecare măsură, la
frânarea derapajului socio-
economic, în externalizarea
în viu a ţării – sunt valori in-
existente în discursul
actanţilor pentru Cotroceni.
Un gen de scleroză în plăci
funcţionează la majoritatea
candidaţilor care ar trebui să
jure pe Constituţie (dar vor
s-o schimbe), pe Biblie (
atingere anuală sau bi-
anuală, din obligaţie), pe
″râul, ramul″şi pământul
românesc intangibil (dar nu
atât de intangibile cum in-
teresele legate de Chevron
sau Gold Corporation sau
noul look al struţo-cămilei
parlamentare funcţie de
cine îşi aşează fundul pe
tronul democratic încă ocu-
pat de marele cacialmist-
jucător). Amnezia de
campanie a candidaţilor
privind un real proiect de
ţară este geometric
proporţională cu siktirul tot
mai puţin temperat al
votanţilor care, intuind tot

mai în clar că în combinaţiile
la vedere, nu se vrea un
preşedinte pentru ţară ci un
Joly Joker asiguratoriu
imunităţilor necesare
activiştilor dedaţi la cokteil-
uri politice de culori ameste-
cate, amână încă odată
interesul relaţiei cu urna.

Între tot mai nu-
meroasele fumigene din
zona încinsă a interesaţilor,
efect de contra-balans,
campania prezidenţială
relevă analiştilor de aici şi
de aiurea o culminaţie a
corupţiei, cu un preşedinte
pe numărătoare inversă is-
terizat de posibila vendetă a
următorului preşedinte-
jucător, cu datul la gioale
legislaţiei, Constituţiei (pe
ritm de sârbă sau de
ceardaş), cu o inginerie
genetică a combinaţiilor
politice de groază, mixurile
şi remixurile răsunând diso-
nant şi atonic cam pe toate
palierele stipendiaţilor pe
bază de cotizaţie din
buzunarele cetăţenilor.

Întreaga legislaţie,
convenabilă au ba, nu
prevede (efectul non-
lustrabilităţii) două rânduleţe
care, puse în funcţie, ar în-
locui cu maxim succes
″votul în alb″ care a stârnit o
avalanşă de proteste în par-
lament, şi mă gândesc la
prevederea ca, în condiţiile

prezenţei electoratului sub
40% la urne (votul prin
lipsă) exerciţiul electoral să
se reia printr-un minus de
prezenţă a celor care au
confundat acest exerciţiu
democratic cu o şuşă
spectaculară. Prin candidaţi
s-ar distribui efectul necesar
coercitiv al acestui ″stupid
peuple″ faţă de casta
politică trucat diferenţiată,
omogenă în interesele exo-
gene electoratului în foarte
mare măsură. Continuând
pe ideea minimului anulato-
riu, cum poate fi
considerată, spre exemplu,
victoria unuia dintre
candidaţi, în a doua rundă,
pe relaţia 20 la sută unul –
20 la sutăplus 0,1 celălalt
?!?

Este clar, iar actuala
campanie prezidenţială o şi
demonstrează, că suntem
într-o criză acută a relaţiei
dintre social şi politic (aşa
cum se prezintă acum) iar
apariţia pe scena la zi a unui
tehnocrat care le dă
candidaţilor peste nas cu un
Proiect de ţară ca formă,
metodă, prioritate este un
semnal de alarmă la maxi-
mum privind diluarea tot mai
accentuată a prerogativelor
statalităţii României.

Dacă ″votul alb″ a
mortificat şi ultimele resurse
de reprezantitivitate ale

somniacilor parlamentari,
asumarea procentului anu-
latoriu (un acord ce va fi
translat spre sfântu
aşteaptă) pomenitul sub 40
% anulatoriu ar mai spăla
câte ceva din păcatele
dalmaţienilor autohtoni.
Cineva se spărgea în teorii
de Nastratin Hogea lansând
inclusiv ideea de a-l alege
majoritar (cu 7%) pe Kele-
men regionalizând prin
absorbţie şi Ungaria, noua
Romhunia cu capitala la
Miercurea Ciuc asigurând
(cum doresc conetnicii″
secui″) un plus de drepturi şi
facilităţi celor aflaţi sub
ocupaţia imposturii politice,
românii. De unde şi con-
cluzia că democraţia puţini
mari umorişti dar mai ales
mari tristeţi.

Bomboană pe coliva
de campanie, am auzit în
gara din Bacău, că pe 2
noiembrie este ziua de
pomenire a morţilor. Bizară
suprapunere, tristă realitate.
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