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Același „prostonac”, același profitor…Același „prostonac”, același profitor…

Cezar Adonis
Mihalache

ÎÎn esență, tot „pro-
stonac” a rămas… E drept,
a mai îmbătrânit un pic, dar
în rest la fel de „trestie” se
dovedește… Iar ultima lui
vorbă arată că, politic, între
trestia, papura și stuful din
clasa politică nu este, ade-
sea, aproape nici o
diferență. Iar Mircea
Geoană oricum a „recoltat”

din plin din particularitățile
fiecărei specii. Or, poate
este vorba de un OMG în
varianta organismului modi-
ficat politic pre stropul de
salivă de băgat în seamă.
Căci la lins blidele deja tre-
cute prin râturile altor politi-
cieni, Mirciulică este cu
adevărat priceput.

Geoană a prins dară
ceva-ceva în plasa din
răchita de minciunele îm-
pletite pe care o folosește la
șterpelit idei de pe la alții!
Dar, în îmbâcseala unei
minți de stuf, s-a ales praful
de ideea inițială! Așa cum s-
a ales pulberea cam de tot
pe ce a pus mâna…

Pentru că, iar aici
are dreptate, chiar dacă în
Constituție scrie, negru pe
alb, că suntem un stat so-
cial, cu învățământ de stat
gratuit și sistem de sănătate
public moca, realitatea este
exact pe dos. Dar este pe
dos și grație contribuțiilor
aduse de toate acele
formațiuni care l-au ținut și
pe Mirciulică prin viața
politică, prin ambasade,
ministere ori prin casele de
la stat…

Ce nu a înțeles
Mircea este faptul că 

nu schimbi Constituția 
după realitățile vremelnice
pitrocite în mâlul intereselor
de mocirloșii politicieni de
pe la noi, ci lupți, că de aia
ți-a făcut partidul… partid,
pentru a transforma în reali-
tate litera legii supreme.

Dar nu! Mircea
Geoană vine și cere re-
vizuirea, chiar grabnică, a
Constituției pentru că arti-
cole și stări fundamentale
nu mai corespund! Păi, de
ce să se obosească să tran-

spire un program în numele
partidului pe care 
îl conduce, forma-
țiune „severinizată” și
„vanghelizată” de feluriții di-
nozauri politruci, rămași tari
doar în unicul dinte nerupt în
fleicile bugetelor naționale și
arvunile europarlamentare?!
Mai bine taie ceea ce nu
mai corespunde prin
Constituție! Sau, de ce nu?,
jumulește legea supremă cu
totul, căci, vorba de duh a
partidului „Dragostea mea,
Social Română”: „Șansa
surâde celor care
îndrăznesc!”. Și cine știe
mai bine acest lucru dacă
nu Mircea Geoană, care a
tot îndrăznit să deschidă
câte o ușă de ambasadă, de
partid și de case de proto-
col?!

„E prea veche!” – ne
zice prostonacul, ștergător
pe la ușile unchiului Sam,
curatorul muzeului american
constituțional, despre
Constituția noastră! Și ce e
vechi, trebuie schimbat,
nu?! Și cum ar suna, că tot
au semnat liberalii proto-
colul de colaborare cu
partidulețul-minge din fileul
rachitelor cu minciunele,
marca Geoană, să se prindă

Mirciulică, nu de scaunul
șefiei comisiei de revizuire a
Constituției, loc lăsat liber
de Crin Antonescu, plecat
să vâneze legionari (!), dar
măcar de un colț de masă?
Păi, dacă i-ar da liberalii un
os de ros, nu le-ar vine
Mirciulică și pseudopartidul
„lui”? Vorba aceea: „Șansa
surâde celor care
îndrăznesc!”.

Și ce, nu s-au mai
văzut foști social-democrați,
apoi sociali, transformați în

liberali?! Nu au ei același
tată-monstru al monștrilor
politici postdecembirști? În
fond, dacă se impune (!), se
transformă tot eșichierul
într-un socialism desăvărșit.
Și n-ar mai rămâne nici
Mirciulică în istoria politică
post-decembristă drept
„prostonacul” lui Ilici-
sforarul, ci pe post de revi-
zor constituțional. Care,
doar de data aceasta, va
sări în sus în mod
îndreptățit, pentru noua lui
dragoste, cea social-
liberală, „liber” consfințită!
Sau liber „sconcsfințită” în
aerul dâmbovițean al putorii
politice…

●

O lege fără-de-lege...O lege fără-de-lege...

Silvia
Jinga

SSă începem cu indi-
vidul Crin Antonescu, o canalie
care cerea pedepse pentru cei
care manifestă simpatii pentru
ideile legionare. Crin spera să
ajungă președinte și dorea să
se gudure pe lângă evrei ca să
primească sprijin. Acum, la o
distanță de 13 ani la prop-
unerea Institutului Naţional pen-
tru Studierea Holocaustului -
„Elie Wiesel” (I.N.S.H.R.-E.W.)
din România se readuce pe
tapet, pentru a fi impusă cu
forța, legea antilegionară care
vine cu pedepse de câte trei ani
închisoare pentru cei care au
simpatii legionare, „antisemite”,
„xenofobe”. De acord, să nu ex-
iste antisemitism, nici xenofo-
bie, dar stați puțin: românii din
Covasna și Harghita sunt
batjocoriți în țara lor! Ceea ce
este grav în legea lui Wiesel -
ca să-i zic astfel -, este că im-
pune din nou revizuirea valorilor
noastre interbelice, căci cer
dărâmarea statuilor: a
Mareşalului Antonescu, pe care
românii continuă să-l vadă, pe
bună dreptate, ca pe un mare
patriot, nu dau voie la numirea
unei străzi din Timișoara cu nu-
mele filozofului Petre Țuțea
(Wiesel însuși s-a opus) etc.
Alexandru Florian, evreu,
președintele Institutului a avut
obiecții împotriva tuturor marilor
spirite ca Mircea Eliade, Emil
Cioran, Vulcănescu, Radu Gyr,
care ca tineri au susținut
Mișcarea Legionară, despre
care știm că a pornit ca o
ripostă la revoluţia rusească din
1917 şi împotriva intensificarii
pregătirilor de comunizare a
României și de sfârtecare a
țării, ca opoziție la jaful țării.

Și alte grupări politice
au comis crime, dar câte crime
fac evreii împotriva palestinie-
nilor? Asta se iartă, se trece cu
vederea. Sigur, sigur în cazul lor
este patriotism. Numai An-
tonescu a fost tâlhar! În două
mese rotunde de la „Realitatea
TV” reprezentanții lui Wiesel în
România merg mai departe și
vor să radă, să radă memoria
românească din istoria
rezistenței partizane din munții
României. Vă rog să vă
documentați despre Ion Gavrilă
Ogoranu, care a rezistat 17 ani
în munții Făgăraș împreună cu
grupul lui, și a fost scăpat de la
executare de președintele
Nixon, vă rog să revedeți
Memorialul Durerii toate
secvențele ca să înțelegeți că
domnii de la „Wiesel” vor să-i
omoare a doua oară pe eroii
Neamului Românesc, pe cei
care s-au opus ocupaţiei soviet-
ice şi comunismului, pe cei care
au plătit, pentru o idee, cu viața.
Au plătit cu viaţa, nu au făcut
cefe groase în jilţuri parla-

mentare, ca partinicii
cominternişti reciclaţi azi! Ma-
joritatea au murit în temnițele
comuniste pe când Ana Pauker
se întorcea de la Moscova și îl
băga în sperieți pe Dej zicând:
„Tovarăşul Stalin a spus!”. Toate
spiritele românești de azi se
opun legii în forma ei actuală,
iar unii, pe bună dreptate o
consideră o diversiune pentru
ca procesul împotriva comunis-
mului să nu fie deschis". Un
cercetător din Canada, Roșca a
și spus că în implantarea comu-
nismului la noi evreii au jucat un
rol important, sprijiniți de
baionetele sovietice. Sunt evreii
tare îngrijorați la 70 de ani de la
război de legea antilegionară,
dar nu suflă o vorbă de cei
peste trei milioane de români
pieriți în închisorile comuniste,
despre care acum încearcă să
ne interzică să vorbim.
Dominația legionară a existat
pentru foarte puțin timp, dar
teroarea comunistă s-a întins
pe o jumătate de secol.

Urmărind masa
rotundă de la „Realitatea TV”,
am fost cuprinsă de o revoltă de
nedescris. Domnul Florian a
conchis că în România este o
problemă, că suntem încă inca-
pabili să adoptăm valorile eu-
ropene, că - asta e culmea! -,
noi încă folosim sintagma Nea-
mul Românesc. Domnului Flo-
rian i se pare oarecum tribală
această sintagmă pentru că, zic
eu probabil e deranjat, că ar
sugera ideea înrudirii prin
sânge a indivizilor. Să-i ream-
intim că Christos a zis: „luați,
mâncați, acesta este sângele
meu care pentru voi se varsă
spre iertarea păcatelor!”. Da, pe
cei de-un neam îi leagă nu doar
sângele, ci istoria, tradițiile, val-
orile morale, dragostea de glie.
Tocmai evreii să fie împotriva
sintagmei Neam Românesc,
tocmai ei care cultivă un
naționalism pe față?!

Este incredibil că în
2015 li se dictează din nou
românilor cum trebuie să
gândească și cum trebuie să-și
scrie istoria. E regretabil că Jo-
hannis a promulgat legea
înainte de o dezbatere
națională.

Se încearcă mini-
malizarea atrocităților care se
ascund în imprecizia
premeditată a legii, dar asta e o
nouă tactică criminală și românii
sunt sătui de farsele care li s-au
jucat mereu, mai ales după
1989. Alexandru Căutiș, un par-
ticipant la masa rotundă de la
„Realitatea TV” a mărturisit că
preferă să intre în închisoare
decât să renunțe din nou la
demnitatea și libertatea lui de a
gândi. S-a spus că legea con-
trazice Constituția și dreptul la
liberă gândire și exprimare câtâ
vreme nu faci rău nimănui.

●
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Despre Idealul Național corelat cu identitatea și unitatea națională, Despre Idealul Național corelat cu identitatea și unitatea națională, 
cu aspirația de reîntregire a neamului românesc...cu aspirația de reîntregire a neamului românesc...

- Virgil Mândâcanu, doctor ha-
bilitat în pedagogie, profesor
universitar, R. Moldova, în di-
alog Galina Martea, doctor în
științe economice, scriitoare,

Olanda -

Virgil Mândâcanu: 
- Stimată doamnă

Galina Martea, luând în
considerație procesele eco-
nomice, sociale și politice ce
au loc în țara noastră și care se
desfășoară cu multă dificultate
în defavoarea societății și a
poporului, sunt oare rezultatul
unui comportament inadecvat
al acelor persoane ce
guvernează statul? În viziunea
Dvs, care ar fi soluția reală de
a stopa calvarul ce se produce
în societate și nelegiuirile din
partea guvernanților? Crearea
urgentă a unui Comitet de Sal-
vare Națională ar contribui
pozitiv la îmbunătățirea
situației actuale și la
deșteptarea poporului în a
conștientiza corect realitatea
înconjurătoare?

Galina Martea: 
- Cu certitudine, ca

prin promovarea unei politici
de guvernare cu orientare
negativă se produce deterio-
rarea și degradarea tuturor
proceselor de dezvoltare
socială, economică și, nu în ul-
timul rând, politică în cadrul
unui stat. Comportamentul per-
soanelor ce guvernează țara
este tabloul real al capacităților
de administrare ale acestora și
tabloul real de dezvoltare
umană și socială al acestui
stat. Astfel, succesele în dez-
voltarea economică și socială
a societății sunt spulberate
pentru ziua de azi și pentru o
perioadă nelimitată de timp,
care nu formează decât cal-
varul existent ce a împânzit în-
treaga republică. Amprentele
unei asemenea guvernări își
spune cuvântul ferm și în
spălarea de creiere a factoru-
lui uman, și în nivelul de trai,
cultură și civilizație al poporu-
lui. Sărăcia fără limite a întreg-
ului popor și a întregii țări
(clasament european – locul
44, ultima în clasament; clasa-
ment mondial – printre ultimele
locuri), care s-a format de-a
lungul anilor, a creat acel
mediu social care dărâmă
orice perspectivă și speranță
de a fi integrați în Uniunea
Europeană și de a fi în rând cu
țările civilizate, care au o dez-
voltare umană adecvată. Prob-
abil, Republica Moldova este
acel spațiu astral în care
guvernanții își pot manifesta cu
succes capacitățile inumane în
comportament, incapacitatea
de a administra o țară și de a fi
iresponsabili pentru funcția pe
care o ocupă în stat. În același
timp, capacitatea acestora se
realizează cu mult succes în
promovarea intereselor per-
sonale cu accent sigur pe un
materialism exagerat al exis-
tentei umane. Pentru stoparea
acestui calvar sau „dezmăț
total ce are loc în cadrul țării și
în cadrul legii” este nevoie într-
adevăr de a constitui de

urgență un Comitet al Salvării
Naționale, completat din
personalități cu cea mai
transparentă atitudine față de
sine și societate. Cred, că so-
cietatea țării noastre dispune
de asemenea personalități, cu
un intelect aparte în educație și
instruire. Nemijlocit, în
componența Comitetului de
Salvare Națională trebuie să
fie incluși numaidecât și
reprezentanți ai organismelor
occidentale și ai Uniunii Eu-
ropene. Pentru a soluționa
situația critică din cadrul țării,
care este mereu în recesiune
în toate domeniile de activitate,
este necesar de a crea și
adopta de urgență (cu ajutorul
organismelor occidentale) un
act normativ prin care să
contravină nelegiuirilor ce se
produc în administrarea țării. În
caz contrar, imaginea cu care
se prezintă Republica Moldova
în plan mondial nu este altceva
decât „anarhia statală – produs
al ruinării sociale”. Iar per-
soanele de conducere, cu
influență distrugătoare în gu-
vernare, urmează a fi trași la
răspundere penală (de aseme-
nea cu ajutorul organismelor
occidentale și UE) pentru
încălcarea jurămintelor depuse
în ocuparea funcției în stat 
și pentru promovarea
intenționată a fărădelegilor în
societate. Cred, că prin instau-
rarea Comitetului de Salvare
Națională s-ar putea contribui
pozitiv la îmbunătățirea
situației actuale și la
deșteptarea poporului în a
conștientiza corect realitatea
înconjurătoare. Totul depinde
cine va conduce acest comitet
al salvării și care vor fi obiec-
tivele prioritare la ordinea de zi.
Daca accentul forte nu va fi
pus pe identitatea națională și
idealul național, pe demnitatea
și conștiința poporului și a în-
tregii societăți, pe reîntregirea
neamului românesc, atunci
situația curentă se va destabi-
liza și mai profund, atrăgând în
sine tot mai mulți factori nega-
tivi decât pozitivi.

- Cine ar trebui totuși
să inițieze constituirea acestui
Comitet de Salvare Națională?
Inițiatorul acestuia ar putea fi
Forumul Democrat al
Românilor din Moldova și Con-
siliul Unirii din Republica
Moldova?

- Cred, că ar fi corect
ca în acest proces al salvării
naționale și de constituire a
Comitetului de Salvare
Națională să stea în prima linie
Forumul Democrat al
Românilor din Moldova
(FDRM), care a fost fondat
după proclamarea de
independență a țării, și Consil-
iul Unirii din Moldova (CU), fon-
dat în timp (anul 2012),
structuri care reprezintă în mod
prioritar interesele autentice
ale națiunii române și ale
românilor de pretutindeni, in-
teresele de reunificare a două
state românești, interesele de
dezvoltare economică și
socială a țării, interese pentru
o cultură și evoluție civilizată a
societății, promovarea țării în

spațiul occidental european și
de integrare reală în UE. Deci,
FDRM, fiind inițiatorul în
acțiunile de renaștere
națională, și CU din
R.Moldova, fiind inițiatorul în
problema unionismului, trebuie
să fie și îndrumătorii în
acțiunile de salvare națională
în clipele de grea cumpănă a
țării.Iar începutul și sfârșitul
oricărei acțiuni trebuie să
aparțină și să se axeze pe uni-
tatea națională, pe identitatea
și conștiința națiunii, pe reîn-
tregirea poporului român. Ac-
tualmente, fiind la o etapă
crucială a destinului,
R.Moldova, parte integrantă
din cultura și istoria daco-
romană, strămoșii poporului
român, trebuie să recunoască
cu demnitate acest component
al realității istorice în evoluție.

- Republica Moldova,
ca stat independent, are șanse
și posibilități reale de a fi
acceptată în UE în următorii
cinci-zece ani?

- Aș vrea să fiu
optimistă în acest sens, dar pe
moment rămân pe poziții pes-
imiste. Acceptarea R.Moldova
în UE ca stat independent ar
avea șanse reale doar după
30-40 ani (părerea mea), dacă
se vor regla pe principii de
transparență procesele eco-
nomice și sociale din cadrul
țării, eliminând în prim plan
corupția din stat, care este cel
mai distrugător factor al
dezvoltării umane. Pentru a
regla și a face regulă în orice
domeniu de activitate va fi
necesară transparența și
corectitudinea absolută sau
măcar parțială în orice acțiune,
însă acest lucru nu va fi deloc
ușor de realizat în condițiile
unui mediu destul de beteag.
În condițiile actuale nu cred că
R.Moldova are șanse de a fi
acceptată în UE în următorii
cinci-zece ani. Este nevoie de
timp, iar timpul trebuie să
soluționeze o multitudine de
probleme care să reflecte
imaginea clară a dezvoltării
umane și sociale. Cu imaginea
actuală țara noastră a demon-
strat încă odată cât de
ineficientă este în acțiuni și în
promovarea valorilor naționale.
Totodată, ea a demonstrat în
nenumărate rânduri că este
incapabilă de a produce impre-
sia pozitivă a unui stat modern
și democrat. Dezvoltarea
socială corelată cu nelegiuirile
sociale denotă faptul că în
cadrul țării există structuri bine
organizate care produc ru-
inarea adevărata a sistemelor
și subsistemelor din societate.

- Aderarea la UE este
o aspirație multdorită de ma-
joritatea cetățenilor. Însă pen-
tru a realiza această dorință în
termeni reali, care ar fi posibil-
itatea și drumul cel mai scurt
de a intra în acest organism
european, care promovează
cu demnitate valorile umane?
Unirea cu România este
soluția reală?

- Da, unica soluție
reală de a deveni membru al
UE într-un timp apropiat este
unirea cu România. Acesta

este cursul real al eveni-
mentelor istorice în procesul
evoluției și realitatea pe care
trebuie să o accepte orice om
de conducere din stat și orice
cetățean al țării. Și dacă
fiecare dintre noi are o demni-
tate față de sine și propria țară,
atunci conștientizarea corectă
a acestei uniri cu România
este vitală și inevitabilă pentru
viitorul nostru.

- Când ne referim la
identitatea națională a unui
popor sau la unitatea națională
ce aspecte prioritare urmează
să abordăm pentru a promova
corect poli-tica de orientare și
conștientizare a întregii
societăți?

- Atât identitatea
națională cât și unitatea
națională sunt expresii care
reprezintă sentimentul național
al unui popor, al unei națiuni, al
unui om. Atât identitatea
națională cât și unitatea
națională sunt noțiuni ale pro-
ceselor identitare, incluzând în
sine limba de comunicare
vorbită, tradițiile și cultura
națională, valorile autentice
naționale, teritoriul, credința,
ideologia. Este foarte impor-
tant ca un popor să știe a-și
recunoaște originile de neam,
de naționalitate, de identitate.
De aceea, identitatea
națională, care reprezintă sen-
timentul fiecărui om față de
propria societate, este acel
pilon care determină în esență
respectul omului față de valo-
rile naționale, față de realitate,
față de sine. În cazul țării noas-
tre, prin absența valorilor aut-
entice din societate care se
regăsesc prin acțiuni de nee-
chitate și nerespect față de fac-
torul uman, în special față de
omul simplu din societate, se
impune necesitatea de a fi
inițiate în mod de urgență în-
truniri colective având la bază
subiectul de a promova corect
politica de orientare și
conștientizare a evenimentelor
ce se derulează în societate și
cauzele care determină
această dezorientare în viața
socială, economică și politică.
Iar arma principală care ar
putea orienta corect cetățeanul
spre a înțelege cu claritate
acțiunile ce se desfășoară în
societate ar fi sentimentul și
credința în valorile
spiritualității, procese afective
specifice ființei umane. Este
necesar de a trezi în oameni
marea credință în valorile spir-
ituale ale omenirii și de a
înlătura din ei ura, care este
afectată destul de grav de
condițiile vulnerabile ale
existenței. Credința adevărată
cu aspirații pozitive este unica
armă în a distruge răul și a in-
staura binele pentru om 
și societatea acestuia. Con-
comitent, cu această credință
atentică spirituală omul trebuie
să parcurgă etapele unei
educații adevărate. Deci, în
procesul de promovare a unei
politici corecte de orientare a
omului în societate trebuie să
ne conducem după cuvintele
sacre ale lui Immanuel Kant
(filozof german), care spunea:

“Că omul nu poate deveni om
decât prin educaţie”.

- Condițiile sociale și
politice existente sunt cauza ce
afectează în mod direct com-
portamentul uman, spălarea
de creiere a individului și
degradarea completă a
societății?

- Ar fi incorect dacă nu
aș răspunde: „Cu certitudine!”
Cu cât o țară este mai săracă
cu atât mai ușor populația
acesteia poate fi ușor
manipulată sub influența unor
mișcări politice care nu produc
unitatea națională și
bunăstarea socială, ci produc
și mai profund dezbinarea și
ruinarea completă a societății
și a națiunii. Tabloul real al
R.Moldova la ziua de azi
reprezintă în totalitate nivelul
primitiv de cultură și civilizație
al unei comunități. Se
acționează doar sub deviza:
„Cine mai mult fură și cine este
mai hrăpăreț pentru propria
piele, acela este mai puternic,
mai văzut și mai respectat în
societate!”. În rezultat, toate
aceste elemente se răsfrâng
negativ pe nivelul de educație
al omului, care, în timp, devine
doar o frunză neocrotită în
spațiu ce poate fi purtată de
curenții vântului dintr-o parte în
alta. Astfel, omul simplu din so-
cietate, fiind fără identitate și
personalitate, fără putere și
avere, devine victima
schimbărilor și robul zeilor ce
conduc comunitatea.

- Pentru a ieși din im-
pasul actual, din criza social-
economică dezastruoasă și
pentru a crea o imagine mai
transparentă a țării noastre în
plan mondial ce trebuie să
facem cât mai urgent? Care
este domeniul prioritar din
cadrul țării care urmează a fi
restructurat imediat pentru a
influența pozitiv dezvoltarea
socială?

- Este necesar de a
promova corect valorile
naționale, valorile autentice ale
umanității, valorile spirituale,
care sunt nucleul dezvoltării
umane. Pentru toate acestea
poporul trebuie să fie foarte
conștient în acțiuni și fapte. Cu
toată seriozitatea, este nece-
sar de a lua ca referință mod-
elul de trai al unei țări
occidentale dezvoltate și de al
promova cât mai rapid în
cadrul țării. Totodată, pro-
movarea persoanelor în funcții
de conducere a statului să fie
selectate în baza unor rigori de
transparență absolută, fondate
pe studii adecvate și
competența corespunzătoare,
fără a pune în discuție
„cumătrismul existent din țară”.
Iar domeniul prioritar al țării tre-
buie să fie Sistemul de Instru-
ire și Educație – care este
principalul promotor al
identității naționale, al idealului
național, al culturii și al
bunăstării sociale.

●



4 Tichia de politician

Între steaua lui Lenin, „Pobeda” lui Stalin şi decoraţia lui Putin...Între steaua lui Lenin, „Pobeda” lui Stalin şi decoraţia lui Putin...

Maria
Diana Popescu

ÎÎn pîlpîinda noastră
conştiinţă periferială, fostul
monarh nonagenar mai
crede şi azi, cu un entuzi-
asm condamnabil, că îşi
poate permite să lase
România moştenire. Vre-
mea feudalismului şi dreptul
dobîndit prin naştere de a
primi moştenire tronul unei
ţări au apus demult!
Constituţional, nu există o
„casă regală” în Republica
România, iar fantomaticul
blazon nu e recunoscut
decît de cîţiva nostalgici
plutaşi pe apele unor vremi
apuse. Presa internă îi dă
zor cu balul mascat, privind
excluderea aşa-zisului
principe Nicolae din ierarhi-
ile unui tron imaginar!

Care principe şi care
tron, domnii mei? România
este Republică! Să
moştenească, ce? Ordinul
Pobeda al bunicului, primită
de la tătucul popoarelor,
Iosif Vissarionovici Stalin, ca
recompensă a marii trădări
naţionale de la 23 august
1944? Parc-am trăi într-un
film cu Bonnie şi Clyde.
După lovitura de stat din
1989, veneticii, ca nişte
corbi de pradă, s-au întors
să-şi înfigă ghearele în
ţărişoara noastră. Mare
pagubă că fostul monarh şi-
a trimis la plimbare nepotul,
pe care îl adusese cu mare
pompă în Ţară, „re-
botezîndu-l” Nicolae, din
Nicholas Michael Medforth-
Mills, ca să fie pudrat
româneşte. Fiul Elenei (cea
de-a două fiică a fostului
rege) şi al lui Robin Med-
forth-Mills, acest Nicolas
(pasionat de călătorii în ţări
exotice, de sport, de maşini
de teren, pasiune moştenită
de la tătăiţu) a făcut cur-
surile şcolii de bucătari, a
fost figurant la filmări şi an-
gajat al lanţului de maga-
zine Tesco (nimic de
condamnat, de altfel, pentru
un „om de rînd”),  fusese
adus în România ca să
trăiască, bietul de el, în
regim de asistat social. Cum
a îndrăznit un trădător de
ţară să vină cu pretenţii în
curtea chinuitului popor
român? Cînd mă uit în isto-
ria României şi văd isprăvile
fostului monarh, mă apucă
rîsul, groaza şi mă cuprinde
mînia. La muzeu cu regali-
tatea anacronică! Pe raf-
turile de la subsol ale
muzeelor şi arhivelor!

Ar trebui ca
generaţiile tinere să
cunoască, să fie învăţate la
şcoală şi să ia aminte la
marile jafuri şi trădări de
care se fac vinovate

„majestăţile” aciuate pe me-
leagurile noastre. Dacă
iubea cu adevărat România,
fostul monarh nu abdica,
murea la Sighet, la Aiud, la
Piteşti sau la Canal, alături
de floarea intelectualităţii
româneşti! S-a mulţumit,
însă, cu renta negociată cu
Petru Groza... Nicholas,
mergi băiete, de unde ai
venit şi trăieşte-ţi viaţa în
mod cinstit! Ia-l şi pe tataia
cu tine! Vezi să nu uite nici
Ordinul „Победа” de la
Stalin, nici decoraţia „60 de
ani de la victorie”, primită în
2005 de la Ţarul Putin, în
Piaţa Roşie (o reconfirmare
tîrzie a trădării, prin care ne-
a dat degeaba ruşilor, ca să-
şi păstreze coroana.) Auziţi
obrăznicie, ce frizează ridi-
colul: casa regală a
României! Adică dispreţ faţă
de Constituţie! Chiar şi în
monarhiile constituţionale,
Casa Regală se
subordonează Constituţiei
şi legilor ţării.

Despotismul caselor
regale a fost de multă
vreme abolit în Europa şi în
lume! Monarhie nu
înseamnă doar regele, ci o
camarilă tocătoare de bani,
de adunat onoruri şi averi:
boieri, conţi, baroni, duci,
marchizi, prinţi şi ce or mai
fi ăştia, armate de trîntori la-
comi, mai numeroşi decît
lăcustele din Parlament.
Dacă ăştia ar reveni la Put-
ere, ar însemna să nu mai
avem unde pune piciorul pe
pămînt românesc, că e pro-
prietate privată. Monarhia
este o capcană desuetă! 

Readucerea trînto-
rilor posesori de pămînturi şi
diamante, ar fi un alt dezas-
tru naţional, suprapus celui
postdecembrist.

Nicholas este vărul
prinţului Charles, care şi-a
permis să aibă „fantezii ero-
tice” cu Transilvania
noastră, cumpărînd moşii şi
sate în Ardeal. Vreun urmaş
al fostului monarh va fi rege
în România cînd bunicul
meu va fi Împărat al Parla-
mentului României! Bunicul,
locuind de cîţiva ani în
împărăţia cerului. Ei, cînd
bunicul meu o să vină sin-
gur înapoi de acolo, va găsi
un urmaş al ex-regelui Mihai
aşezat pe tronul acela dis-
cret, „Wo der Kaiser zu Fuß
gehet” (unde împăratul
merge pe jos). „Un nevoiaş
al minţii...”, afirma marele
Pamfil Şeicaru, cu privire la
fostul rege. Cîte milioane de
euro a produs ex-regele
pentru România? Şi cîte
milioane de euro a primit de
la poporul român, başca
renta negociată de Groza şi
sistată de preşedintele
Nicolae Ceauşescu? La
televiziunea naţională,

plătită din banii poporului,
susţinută cu taxa radio TV,
ilegală şi confiscatorie, ar fi
cazul să avem „Ora Poporu-
lui”, nu „Ora regelui”.

Aflate într-un con de
umbră de ani buni încoace,
casele regale din întreaga
lume regizează tot felul de
scandalului în jurul lor,
menite să le readucă în
atenţie. Iar unii oameni nu
găsesc altceva mai bun de
făcut (e demonstrat socio-
logic) decît să caşte gura la
nunţile, botezurile şi morţile
lor de lux, să caşte gura
cum nasc, cum
preacurvesc, cum se
îmbracă, cum mor şi trăiesc
leneşii încoronaţi! Cînd ex-
regele primea cadou auto-
mobile la modă şi avioane,
românii luptau pe front în
opinci şi moletiere, iar
acuma vrea să i se pupe
dreapta! Mic, temător şi
trădător, nu a fost la
înălţimea momentului is-
toric, ca de altfel, nici tatăl
său care, în 1940, a permis
dezmembrarea fără luptă a
Ţării şi a fugit…ştim cu toţii,
cu cine. Oricum, merită
compătimit pentru că se
consideră încă regele care
a domnit peste România şi
încă mai domneşte şi azi,
doar în mintea sa. Merită
„felicitat” pentru duhul
consecvenţei fanteziste şi
pentru dezinvoltura puerilă,
cu care, condus de alţii, ca
întotdeauna, pune pe tavă
punctele vulnerabile ale is-
toriei personale.

Regele Carol I şi
casa de Hohenzollern-Sig-
maringen au fost impuse
României prin pacea de la
San Stefano, după
cîştigarea independenţei
faţă de Imperiul Otoman.
Am luptat în acel război de
Independenţă alături de alte
mari puteri şi ni s-a impus
un prinţ german scăpătat.
Familiile princiare aveau
mulţi urmaşi şi trebuia să le
asigure şi lor un viitor, nu?
Cuza a fost obligat de mon-
struoasa coaliţie să abdice,
după care a fost instaurat
un guvern provizoriu, ac-
ceptînd venirea lui Karl von
Hohenzollern-Sigmaringen.
Provizoratele de doi bani au
făcut praf istoria noastră.
Ne-am vîndut ţara de mici,
experienţa la vîndut s-a
transmis pe calea
diplomaţiei pînă astăzi.

Aşadar, ce rege?,
care rege? România este
republică! Cercetaţi istoria şi
nu doar sursele româneşti!
Nu luaţi de bune memoriile
ex-regelui, ale „prinţeselor”,
ale foştilor sau actualilor
regalişti! Şi aceştia, o mînă
de oameni  (extrem de
violenţi dacă le pui adevărul
în faţă), se contrazic între ei

în legătură cu modul în care
s-au petrecut lucrurile în is-
torie. Din anumite surse am
aflat că familia regală a flir-
tat binişor cu sovieticii, de
notorietate fiind porecla
„mătuşile roşii”, dată
mătuşilor Elisabeta şi Ileana
de Habsburg, pentru colab-
orarea fructuoasă pe care
au avut-o cu ruşii. Poate ex-
regele Mihai îşi mai
aminteşte despre gre-
coaica, Dodo Chrisolegos
(căreia, după cum susţin
unii, îi plăceau, în egală
măsură, dolarii, rublele şi
chiar mărcile Celui de-Al
Treilea Reich) - foarte
„apropiată” regelui pe atunci
şi protejată a cominternistei
Ana Pauker (născută Han-
nah Rabinsohn), afirmaţii
consemnate în „The New
York Times” şi „Washington
Post”.

Probabil a venit bilet
la ordin, economiştii cunosc
termenul, ca ziariştii să-l
scoată pe Senectutea Sa
erou şi nevinovat în faţa is-
toriei. Poate că se pune la
cale revenirea cu forţa a
monarhiilor, „prinţul-actoraş”
Duda cunoaşte mai bine
scenariul, dar sigur nu ne va
spune public ce se pune la
cale la întrunirile secrete cu
deocheaţii. Cît îl priveşte pe
fostul rege, va rămîne o
piesă de muzeu. Atît. 

M-am săturat de „is-
toria revăzută şi adăugită”
de noii Rolleri promonarhişti
sau habarnamişti-merce-
nari, care au denaturat
adevărul istoric în folosul
străinilor. Nimeni nu poate
spăla Memoria şi Îstoria!

Propaganda din
jurul autointitulatei „case re-
gale” a României este un
circ ruşinos, despre un per-
sonaj care încă mai crede în
steaua lui Lenin, Победа”
lui Stalin şi decoraţia lui
Putin. Şi apoi, despre care
rege vorbiţi, conaşilor?
România e Republică!
Repet, ca să intre în cap tu-
turor! În timp ce regele
benchetuia pe la recepţiile
marilor cancelarii europene,
românii stăteau la cozile
foamei şi umilinţelor postbe-
lice. Ex-regele Mihai n-a
răbdat de foame precum
românii. Toată viaţa a
boierit-o! După lovitura de
stat din 1989 a venit în
galop să revendice, cu tu-
peul caracteristic celor fără
caracter şi împins din spate
de „familia regală” în frunte
cu „regina”, care n-a fost
niciodată regină, cu cei mai
buni avocaţi, tot ce şi-a dorit
din patrimoniul naţional. Ba
mai mult chiar, s-a ales şi cu
ce nu i se cuvenea. Azi, ne
spune cît de mult a suferit
prin străinătate şi cît de dor
i-a fost de Ţară, crezînd, a

cîta oară?, că românii sînt
hipnotizaţi, iar în România
totul e posibil, ca şi cum ar
fi ţara minunilor unice în
lumea modernă. Propa-
ganda făcută ex-regelui nu
poate fi susţinută de istorie,
nemernica Declaraţie de la
Budapesta din 1989
oferindu-i încă o dată prile-
jul de a trăda România! Sin-
gurul adevăr incontestabil
este că, la 23 august 1944 a
deschis larg şi necondiţionat
poarta ţării pentru trupele
Armatei Roşii, în detrimen-
tul Neamului Românesc.

Oricît l-ar decora
ruşii, americanii sau en-
glezii, tot trădare scrie în is-
toria noastră la pagina
regelui. Istoricii de bună
credinţă ar trebui să
vorbească despre abdicare,
despre negocierea pentru
sine şi familia sa, iar fostul
rege să prezinte scuze în
faţa urmaşilor soldaţilor-
martiri, duşi de Armata
Roşie în minele din Donbas,
în Kazahstan sau în tundra
siberiană, de unde cei mai
mulţi nu s-au mai întors, ca
urmare a Proclamaţiei de 
la 23 august 1944,
echivalentă cu capitularea
necondiţionată a
României… Pînă una alta,
vise plăcute regalităţii şi
simbolurilor anacronice, şi
căinţă personajului care a
trădat Ţara şi poporul în
schimbul siguranţei şi con-
fortului material şi personal.

În era dronelor, nu
mai e nevoie de trăsuri,
pălării de circ, rochii
foşnitoare şi de încă un ex-
periment regesc, sortit
eşecului. Locul regilor e la
muzeu! Monarhia este
anacronică, perimată,
incompatibilă cu sistemul
democratic, acesta din urmă
fiind şi el un mare haos is-
toric.  

În concluzie, con-
form afirmaţiei lui Octavian
Dinu, „aşa-zisa casă regală
a lui Mihai, e la fel de
legitimă ca şi aşa-zisa casă
regală a lui Cioabă”. Iată
cum, contaminările isto-
riei trăiesc prin
ne(re)cunoaşterea falsurilor,
ca parte a unor orizonturi la-
bile şi flotante ce fac întot-
deauna jocul unor minţi
diabolice.

●



Ghimpele Națiunii

Sistemul bugetar „Big Brother”!Sistemul bugetar „Big Brother”!

Cezar 
Adonis Mihalache

ÎÎn curând toate min-
isterele ar putea deveni in-
stitute de supraveghere…
La fel și feluritele agenții ale
statului. Ba, chiar angajații
bugetari ar putea căpăta un
nou „statut”. Bugetofagi
transformați în bugeto-
supraveghetori! Iar, în final,
tot sistemul „de stat” ar
putea deveni unul de
supraveghere și inspecție,
cu rol strict coercitiv.

Un uriaș sistem pub-
lic Big Brother. Supraveg-
here în educație, care a fost
extinsă de la urmărirea
audio-video a examenelor
până la amenințări cu
amenzi uriașe pentru
universitățile care depășesc
cotele (!) de școlarizare.
Acum a cotelor de
școlarizare, apoi a celor de
tratament pe baza cardului
(de sănătate) și, în cele din
urmă, a „normelor” de
libertăți permise…

A cotelor aprobate
pentru orice, pentru că
acesta este pilonul central
în sistemul de rații pe care
guvernanții (și nu numai) îl
vor creat. O „însănătoșire” și
o „iluminare” a națiunii la
cote minime. Minime spre
deloc! Căci, o națiune
luminată, înseamnă o

națiune cu aspirații spre lib-
ertate și demnitate, nu?! Iar
o națiune sănătoasă
înseamnă putere pentru a-și
apăra libertățile! Peste tot
se anunță, așadar, norme
de supraveghere și „cote”
de permisivități. În sistemul
sanitar, pe baza cardului de
sănătate, cu amenințarea
întocmirii de dosare penale
pentru utilizarea
necorespunzătoare a aces-
tor carduri.

Iar cel mai bun pre-
text pentru insinuarea de noi

și noi instrumente de
supraveghere rămâne
comerțul. Acolo unde, gen-
eralizarea și permanenti-
zarea unor instrumente de
control vor contura, pas cu
pas, un sistem ce poate de-
veni precedentul justificator
pentru implementarea
acelorași mencanisme și în
alate sectoare mai puțin
controlate acum.

Astfel, presiunile
pentru implementarea unui
mercurial al prețurilor nu

sunt de ieri, de azi. Dar,
tehnic, sistemul era greu de
realizat. Și nici ideea în sine
nu e rea. Sau nu era! Pen-
tru că felul în care a evoluat
dezvoltarea conceptului, de
la un banal „Observator al
prețurilor” (având ca scop
declarat oficial strict „infor-
marea cetățenilor”) la un
sistem „mai specializat”, sub
forma unui „Comparator de
prețuri” (având drept scop,
de data aceasta, semide-
clarat oficial, „scăderea
preţurilor ca urmare a

creşterii concurenţei între
magazine”) pentru a se
ajunge la proiectul de azi, al
unui „Monitor al prețurilor”
(care să impună scăderea
prețurilor, chiar și în afara
regulilor pieței libere!) este
de natură să genereze
întrebări.

Pentru că, nu doar
conceptele s-au schimbat în
acest proces „evolutiv”, ci și
natura și puterea de
intervenție coercitivă a
instituțiilor statului. Un sis-

tem „evolutiv” în care strate-
gia „pas după pas”, de la
observare la comparare și,
în final monitorizare, poate
descrie felul în care, în fapt,
în numai câțiva ani am pier-
dut controlul asupra
libertăților noastre.

Inițial, „mercurialul”
lansat ca proiect sub forma
unui „Observator al
prețurilor” menționa clar
neintervenția statului în
funcționarea pieței. Apoi,
statul a intervenit! Aparent
favorabil, prin reducerea
cotei TVA la alimente, dar, în
realitate, creându-și instru-
mentul de intervenție tot mai
grosolană. Pentru că, sub
pretextul verificării aplicării
reducerii TVA la alimente, a
început să-și trimită ar-
matele de „bugetosupraveg-
hetori” (încă în formare la
școala de timorare anaf)
prin marile lanțuri comer-
ciale.

Și este și vina
noastră că nu am
reacționat! Căci, bu-
curându-ne pentru cei
câțiva lei economisiți, am ig-
norat voit posibila strivire a
regulilor pieței prin forcepsul
dovedirii eficienței aduse de
reducerea TVA la alimente.
Ignoranță pe care o plătim
azi prin impunerea de către
stat a noi norme de regle-
mentare a pieței!

S-a trecut dară, în

doar câteva luni, de la
crearea unui „Comparator al
prețurilor”, noțiune încă
blajină pentru libertățile unei
economii de piață, și care
urma să se realizeze într-un
ritm propriu, fără intervenția
prin lege sau ordonanțe a
statului, la un proiect de
„Monitorizare al prețurilor”,
pentru care s-a creat și un
proiect de ordonanță de
urgență! O monitorizare
chiar avansată, tehnic, prin
internet, și prin obligarea
comercianților de a afișa
prețurile practicate.

Și asistăm și la un
transfer al sistemului de
comparare al prețurilor, din
mediul ONG-ist (acolo unde
era firesc să se
regăsească), spre o moni-
torizare efectuată strict de
instituțiile statului. O forțare
a prezenței statului, de la
intenția inițială de implicare
în crearea, „din afară”, ca
logistică, a unui sistem care
să asigure compararea
prețurilor, la implicarea, din
interior, ca gestionare și,
probabil, aplicare de
„corecții” printr-un sistem de
monitorizare. Instrument
care va deveni în „formula
finală” (finală – pentru ul-
timul suflu al unei economii
libere!) un Supraveghetor al
prețurilor.

●

Minciunile UDMR în cazul „renaționalizării” clădirii Minciunile UDMR în cazul „renaționalizării” clădirii 
Liceului Szekely Miko din Sfântu GheorgheLiceului Szekely Miko din Sfântu Gheorghe

Dan
Tănasă

CClădirea Liceului
Szekely Miko din Sfântu Gheo-
rghe a ajuns din nou în propri-
etatea publică a municipiului
Sfântu Gheorghe și în admin-
istrarea Consiliului Local
Sfântu Gheorghe. UDMR a
susținut în permanență (și
continuă să susțină) că
această clădire a fost
renaționalizată de statul român
și că în acest caz comunitatea
maghiară din România a fost
nedreptățită. Situația stă însă
cu totul altfel.

În 2012, fostul secre-
tar de stat Marko Attila, mem-
bru UDMR, acuzat de abuz în
serviciu contra interesului pub-
lic pentru restituirea Liceului
„Székely Mikó” din Sfântu Ghe-
orghe, a fost condamnat la trei
ani de închisoare cu executare
de către Judecătoria Buzău.
Ulterior, în noiembrie 2014,
Curtea de Apel Ploiești dispus
suspendarea condiţionată a
executării fiecăreia dintre
pedepsele de câte trei ani în-
chisoare aplicate de prima
instanţă inculpaţilor Marko At-
tila Gabor şi Maroşan Tamaş,
pe durata unui termen de
încercare de cinci ani. UDMR-
istul Marko Attila rămânea ast-
fel condamnat definitiv și
irevocabil.

După momentul
pronunțării sentinței
Judecătoriei Buzău,
preşedintele UDMR, Kelemen
Hunor, a informat Vaticanul de-
spre cazul Colegiului „Szekely
Miko” din Sfântu Gheorghe,
calificând drept „grav faptul că
statul român, utilizând justiţia
ca unealtă, doreşte să
naţionalizeze din nou un imobil
al bisericii, al comunităţii”.

În 2012, UDMR a or-
ganizat chiar și acțiuni de
protest cu zeci de mii de
participanți, potrivit unor surse,
prin care a instigat comuni-
tatea maghiară din România
împotriva magistraților și chiar
a statului român. Folosindu-se
de preoți și de o propagandă
bine pusă la punct, UDMR a
încercat cu disperare 
să influențeze decizia
magistraților în acest caz în
speranța că UDMR-istul Marko
Attila va fi achitat la apel.
Instanțele românești au decis
însă, definitiv, faptul că în cazul
retrocedării clădirii Liceului
Szekely Miko din Sfântu Gheo-
rghe s-a produs o ilegalitate, la
care autor a fost și Marko At-
tila, fost secretar de stat și, ul-
terior, fost deputat UDMR.

În urma procesului în
care a fost condamnat Marko
Attila, clădirea Colegiului
Szekely Miko din Sfântu Gheo-
rghe a ajuns în proprietatea
publică a… municipiului Sfântu

Gheorghe și în adminis-
trarea… Consiliului Local
Sfântu Gheorghe, după cum
reiese foarte clar chiar dintr-un
document comunicat de
Primăria Sfântu Gheorghe la
cererea Asociației Civice pen-
tru Demnitate în Europa
(ADEC). Cu alte cuvinte, con-
trar celor afirmate de UDMR
prin vocea liderilor săi Kele-
men Hunor, Antal Arpad și
Tamas Sandor, clădirea nu a
ajuns în proprietatea statului
român ci în proprietatea
comunității locale din Sfântu
Gheorghe, controlată politic și
economic chiar de către
UDMR.

De altfel, încă din
2012 prefectul județului Cov-
asna de la acea dată, dr. Co-
drin Munteanu, a prezentat o
serie de documente prin care a
arătat că în urmă cu aproape
zece ani (de la momentul
2012) Inspectoratul Şcolar Co-
vasna a cerut Prefecturii să
verifice legalitatea retrocedării
clădirii către Eparhia
Reformată, iar ulterior Tri-
bunalul a anulat hotărârea
Consiliului Local pe motiv că,
potrivit extrasului CF, propri-
etarul este Colegiul „Szekely
Miko”.

„Litigiul este între
Eparhia Reformată şi Colegiul
Szekely Miko, prin urmare in-
diferent de sentinţă există doar
două soluţii posibile – să

ajungă la una sau la alta şi ni-
cidecum la statul român (…)
Deci, acuzaţia privind
renaţionalizarea clădirii este
nefondată. Clădirea nu va fi
luată în spate de nimeni şi
dusă la Bucureşti şi nici nu va
intra în proprietatea statului
român”, a declarat Codrin
Munteanu.

Prefectul a precizat că
s-a simţit dator să abordeze
acest subiect şi să clarifice lu-
crurile cu actele pe masă pen-
tru a detensiona situaţia şi a
preveni crearea unei atmos-
fere de „ostilitate” faţă de statul
român.

„Fac aceste precizări
pentru că am observat că de
ceva timp sunt proteste în faţa
Colegiului Szekely Miko şi se
transmit mesaje neconforme
cu realitatea de fapt şi de drept
(…) Nu pun în discuţie
sentinţa, nu fac polemică,
vreau să mă refer strict la
statutul juridic al clădirii şi să
pun apă curată în pahar cu un
sigur scop – de a preveni ten-
siunile. Acest lucru intră în
atribuţiile prefectului ca
reprezentant al Guvernului în
teritoriu (…) Acuzaţia că statul
naţionalizează nu e reală (…)
şi ca prefect nu pot să las să
se propage teza falsă că imo-
bilul va intra în proprietatea
statului (…) Se poate protesta,
dar nu faţă de statul român (…)
Repet, am abordat acest

subiect pentru ca să nu existe
tensiuni în rândul populaţiei şi
ostilitate faţă de statul român”,
a spus prefectul, potrivit căruia
orice „insistenţă’ pe această
temă reprezintă după părerea
sa o „speculaţie emoţional-
sentimentală”.

În ciuda faptul că imo-
bilul este acum în proprietatea
publică a municipiului Sfântu
Gheorghe, deci a comunității
locale din Sfântu Gheorghe, și
în administrarea Liceului Teo-
retic Szekely Miko și a Liceului
Teologic Reformat Sfântu Ghe-
orghe, cele două instituții de
învățământ care funcționează
în imobil, UDMR continuă să
transmită minciuni Statelor
Unite și UE cu privire la aceast
caz.

În urma acestei
condamnări și a implicării lui în
alt dosar cu mize imobiliare,
Marko Attila a fugit în Ungaria
și este cătut prin Interpol.
Primăria Sfântu Gheorghe nu
mai plătește Eparhiei Refor-
mate din Ardeal chirie pentru
funcționarea celor două unități
școlare iar astfel bugetul pub-
lic al municipiului Sfântu Gheo-
rghe nu mai este jefuit!

Minciunile UDMR
continuă, însă...

●


