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Vorbele unui porcar Vorbele unui porcar 
cu identitatea europeanăcu identitatea europeană

Cezar Adonis

Mihalache

CChiar de-i pui porcului
destule lături în troacă, tot dă
cu râtul a nemulțumire. Nu-i
ajunge și mai roade și troaca.
Ba, de nu ești atent prinde și
mâna care îl hrănește. Că de
aia e porc…

Noi nu le-am pus lături
în troacă! Dimpotrivă! Doar bu-
cate alese! Și tot le-au dat de o
parte! Tot au început să
grohăie a nemulțumire. Că de
aia sunt urmași de grofi, nu?!

Să-și dea pe față șoriciul de
vieri de pustă.

Așa că, la câteva zile
după ce li s-a oficializat ziua
limbii maghiare, promulgată
săsește pe șest, animalele
(politice) de pustă ungurească
au dat cu râtul. Dar nu în gar-
dul pe care vor să ni-l întindă la
graniță (și poate că ar trebui să
le-o luăm înainte, să le punem
niște țăruși de coteț și troace
umplute cu lături, de data asta,
din loc în loc, poate li s-o osteni
lăcomia!), ci în munca oficialilor
noștri. Or fi zis că, deh, un

premier de sorginte agrară, se
va speria când le va auzi
guițăturile amenințătoare. Și le
va dubla porția la troacă, nu?!

Porcarul politic de la
Budapesta, că și ăia au porcii
lor „aleși”, rasa kover (laszlo)
cu șorici gros, s-a trezit între
nou adoptata sărbătoare de
emancipare până la grohoen-
clavizare a maghirimii de la noi
să guițeze strepezit a
nemulțumire. 

Chiar în pragul zilei di-
asporei de pustă, altă
sărbătoare de dat cu râtul în
fundul de troacă, președintele

de budă-porcărie a început să
fornăie din mustățile personale
(iar ălea chiar sunt de porcar
de GAZ!) că țara-porcarilor un-
guri nu trebuie să se bazeze pe
vecinătatea românească în
ajutorarea maghiarimii.

Zice porcarul cu pric-
ina că „Ungaria nu ar trebui să
conteze pe guvernul român că
îi va ajuta 
pe membrii comunității
maghiare să-și păstreze identi-
tatea ungară”. Grof-grof, dar
porcarul de la Budapesta are
ceva dreptate! Păi, ce treabă

avem noi să îi ajutăm pe
maghiarii de aici 
„să-și păstreze identitatea
ungară”? 

Ei au deja o identitate,
maghiară, iar noi le respectăm
și protejăm tradițiile și identi-
tatea lor ca maghiari. Nu ca un-
guri! Dacă vor să fie unguri, să
meargă la Budapesta! Mai ales
că porcarul de pe 
Pesta recunoaște esența
grohăitului lor la porțile Bazin-
ului Carpatic. 

Căci, în condițiile unui
declin demografic accentuat,
Ungaria ar fi numărat mai
multe fire de iarbă decât
cetățeni dacă „nu ar fi existat
etnicii maghiari care au revenit
în Ungaria din alte zone ale
Bazinului Carpatic”. Desigur,
chiar și această repopulare ar
putea să-și aibă propriul declin,
mai ales când porcarii își ridică
garduri de jur-împrejur!

De fapt, groful a redac-
tat o noua temă de afirmare a
existenței (că identitate, ca
orice specie politică nu au!) a
maghiarimii politice de la noi. 

Aceea de a grohăi la
viitorul executiv de la București
pentru asigurarea reprezentării
în parlament, ca dovadă „a
protejării minorității”.

Pentru că vin vremuri
grele pentru maghiarime la
număratul procentelor parla-
mentare! Iar ziua limbii
maghiare ar putea deveni ziua
de comemorare a unei limbi
moarte (poate așa să ajungă și
ei „milenari”!) și ziua unei dias-
pore risipite!

●

Limite dar și...Limite dar și...
așteptări!așteptări!

Iulian

Chivu

LLa București și prin alte
capitale europene nu au încetat
încă să se stingă viețile multora,
prea multora dintre cei care se
bat pentru viață în stare critică
după arsurile grave pricinuite de
incendiul de la Clubul Colectiv
și deja împărtășim presimțirea
că partidele politice parla-
mentare vor încerca să treacă
sub tăcere glasul străzii pe
măsură ce ecoul acestuia se
îndepărtează în timp. Demisia
Guvernului Ponta l-a pus pe
Klaus Iohannis în fața unei de-
cizii care să răspundă fie nevoii
de a avea un guvern al său, fie
imperativelor clamate fără
chivoc mai multe zile în șir de
zecile de mii de tineri
manifestanți în Piața
Universității din București și în
marile orașe ale țării. Dacian
Ciolos – premier desemnat! O
cale de mijloc sau o soluție pen-
tru ambele nevoi.

Au urmat consultări for-
male și informale cu partidele
parlamentare pentru a se con-
tura un program de criză și un
guvern scutit de ingerințele
politicului ‒ pași constituționali
obligatorii înaintea votului de
investitură. Presa internațională
a urmărit cu interes de-
semnarea noului premier și a
salutat alegerea președintelui
Klaus Iohannis, mai ales că Da-
cian Cioloș e foarte cunoscut
forurilor europene din calitatea
lui de consilier special pentru
securitate alimentară al
președintelui Comisiei Eu-
ropene Jean-Claude Juncker.
Desemnarea lui Cioloș ca pre-
mier s-a bucurat de o bună
primire și din partea presei
românești, cu toate că aici s-au
mai făcut încă destule
speculații, dar numai la nivelul
ipotezelor. Misiunea premierului
desemnat nu a fost și nu este
deloc ușoară. Cioloș nu se lasă
impresionat de posibilitatea ca
unii miniștri să nu treacă de
comisii, cum avertiza liderul
PSD Liviu Nicolae Dragnea,
conștient că niciun membru al
cabinetului Ponta nu se va mai
regăsi în echipa noului premier
tot așa cum niciuna din prop-
unerile avansate de el
președintelui pentru un nou pre-
mier nu a fost onorată (respin-
gerea lui Liviu Voinea a
însemnat de fapt ruperea ac-
tualei coaliții parlamentare). So-
cial-democrații nu vor face însă
astfel de imprudențe pentru că
amenințarea anticipatelor e
destul de severă; partidul, și
așa în declin după demisia lui
Ponta, văduvit de alința cu con-
servatorii și cu partidul lui
Oprea, ar face cu greu o noua
alianță.

Unii ministeriabili din
prima listă a lui Cioloș au re-
fuzat din start să facă parte
dintr-un guvern efemer (eu-
roparlamentarul Sorin Moisă,
Achim Irimescu și poate și alții).
Un guvern nepolitic, cu un man-
dat de numai un an, nu oferă
șanse de afirmare pentru
specialiștii contactați, programul
unui astfel de guvern trebuie să
se limiteze doar la problemele
stringente ale unui interimat
chemat să mențină creșterea
economică și să facă proiecția
bugetară pentru anul 2016 după
priorități obiective, nepolitice. Or
cum miza unui guvern nepolitic
este una nepolitică prin esența
ei, de la guvernul lui Cioloș 
se așteaptă depolitizarea
administrației și a
învățământului, a funcționarilor
publici din direcțiile județene ale
deconcentratelor, a căror politi-
zare începută de Ion Iliescu a
răspuns nevoilor clientelare ale
partidelor, din această cauză și
dimensiunile îngrijorătoare ale
corupției reclamate de
manifestanții din Piața
Universității și din marile orașe
ale țării în urmă cu doar o
săptămână. Proiectul bugetului
pentru anul 2016, conceput de
specialiști cu înaltă expertiză,
va continua neîndoielnic să
investească în sectoarele care
au asigurat creșterea
economică, dar va avea cu
siguranță în atenție 
ministerele mereu dezavanta-
jate: Sănătatea, Apărarea,
Educația.

Guvernul lui Cioloș nu
poate să mențină statu quo-ul
actual, cum se tem unii analiști
de peste Ocean. Colaborarea
cu Președinția va funcționa așa
cum nu a mai funcționat din
2012, de la venirea lui Ponta la
guvernare. Alegerile din anul vi-
itor ar putea fi scutite de suspi-
ciunile cu care de fapt românii
s-au obișnuit de mai mulți ani,
orice tentativă de influențare
fiind tratată ca infracțiune și
sancționată ca atere, așa cum
preconizează unii analiști politici
de la București. Imaginea
României va avea de câștigat
prin credibilitatea echipei guver-
namentale și prin colaborarea 

dintre „palate”. Pro-
blema Republicii Moldova ar
putea să capete la București un
nou conținut. Parlamentul,
amenințat cu redimensionarea
rezonabilă la viitoarele alegeri,
ar fi de așteptat să-și salveze
imaginea adoptând măsurile
nepolitice, poate și nu prea pop-
ulare ale guvernului, deși e greu
de crezut că depolitizarea struc-
turilor deconcentrate ar putea
să se realizeze fără reacții. 

●

Să vezi Parisul şi să mori!Să vezi Parisul şi să mori!

Această afirmaţie, „Să vezi Parisul şi să
mori!”, o sugestie romantică prin care ţi se in-
ducea ideea că, înainte de a muri, trebuie să
vezi Parisul, oraşul luminilor, al iubirii, al ştiinţei,
artelor şi distracţiei, s-a transformat, de aseară,
într-o ameninţare! Aseară, Parisul, unul dintre
simbolurile civilizaţiei şi libertăţii, a devenit un
teatru de război sângeros, asemenea teritoriilor
din Orientul Apropiat, unde jihadiştii luptă cu
arma în mână, înfăşuraţi în centurile morţii, ca
să transforme lumea după chipul şi asemănarea
lor. Conform ştirilor transmise de agenţiile
internaţionale, jihadiştii au mitraliat şi au atacat
cu explozibili şase zone din Paris, ucigând cel
puţin 140 de oameni şi rănind în jur de 200.

Deci, spui despre un om că e nebun,
dacă umblă pe stradă îmbrăcat fistichiu, suflă în
trompetă, râde fără motiv şi sare într-un picior!
Dar, ce poţi spune despre aceşti monştri spălaţi
pe creier de o religie idioată, care vin cu argu-
mentul mitralierei şi bombelor să ne ceară să
mergem cu ei într-un rai ca un bordel parizian.
Un rai în care credincioşilor (bărbaţi!) li se oferă
drept recompensă pentru închinarea la Allah,
câteva plutoane de fecioare (nici nu mai ştiu,
parcă e vorba de vreo 74 de virgine), cu care să
se dezmierde o veşnicie. Pentru că aceşti crim-
inali religioşi, care propovăduiesc o viaţă
cumpătată, de închinări şi rugăciuni, de fapt,
visează la o viaţă de apoi în care să primească,

cu vârf şi îndesat, ceea ce doreşte un bărbat
frustrat, întârziat mintal şi plin de hormoni.

Să o spunem de-a dreptul, suntem
atacaţi de nişte zombi, în faţa cărora cuvântul,
negocierea, respectul pentru viaţă, pentru ştiinţă
şi pentru ideile celorlalţi nu au nicio putere. Pen-
tru că ei au o singură idee, să moară în războiul
sfânt, servindu-l pe Allah. Au capul gol ca un
bidon turtit, de tablă, în care zdrăngăne convin-
gerea lor prostească, şi au sângele înfierbântat
de „învăţături” absurde. Ei nu mai au niciun fel
de legătură sănătoasă cu viaţa, ci sunt înţeleniţi,
înlănţuiţi în moarte, într-o moarte glorioasă, în
slujba unui zeu absurd şi inexistent, dar, care,
iată devine atât de real şi feroce. Pentru că un
zeu este, de fapt, o idee, iar o idee criminală se
materializează în moarte, tot aşa cum o idee
altruistă, blândă, ocrotitoare, înfloreşte în viaţă.
Aceşti fanatici, dacă pun mâna pe vreo armă de
distrugere în masă, sunt  determinaţi să arunce
o ţară, un continent, Pământul, în aer, ca să
ajungă mai repede la raiul promis.

Acum, dincolo de revoltă, vreau să
spun că e de rău! Jihadiştii au împânzit Europa
şi astfel de atentate teroriste se pot produce în
orice capitală europeană. Tare mi-e teamă că
anul acesta, Moş Crăciun vine înfăşurat, pe sub
manta, cu o centură sinucigaşă. (Matei Mir-

cioane)
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„Democraţie” cu legi-sentinţă pentru criminalizarea gândirii „Democraţie” cu legi-sentinţă pentru criminalizarea gândirii 
şi eutanasierea conştiinţelor şi eutanasierea conştiinţelor 

Ion

Măldărescu

ÎÎn repetate rânduri
am amintit de înscrisul de la
intrarea celui mai mare
aşezământ pentru tratarea
bolilor psihice din Portu-
galia, care sună aşa: „Nu
toţi cei care se află în inte-
rior sunt bolnavi şi nu toţi

care sunt afară sunt
sănătoşi”! Acest anunţ ar
trebui inscripţionat pe plăci
de piatră şi fixate la intrarea
reşedinţei prezidenţiale de
la Cotroceni (reşedinţa
oficială re-amenajată şi
nefolosită a alesului Face-
book-ului), la Casa Poporu-
lui (Parlamentul României)
şi la Palatul „Victoria” (Gu-
vernul României). 

Pentru a abate
atenţia de la realele prob-
leme ale Ţării şi 
ale supravieţuirii, presa
bulevardieră aservită se
ocupă doar de scandaluri,
astfel, sabia nedreptei Legi
217/2015, tronează dea-
supra capetelor noastre. 

Pe timpul verii, fig-
urinele Parlamentului
României au plecat voioşi la
odihnă pe tărâmuri exotice,
unde „plebea” nu are acces,
dar înainte de plecare au
împlinit isprava votului
unanim în favoarea
detonării bombei cu efect
întârziat, lăsată ca suvenir
de interimarul Crin An-
tonescu şi activată de câţiva
netrebnici ai neamului, eu-
femistic botezaţi drept
„consultanţi” ai legii.

Valorificând ocazia,
spaţiul mediatic a fost
suprasaturat, dar fără fi-
nalizare. Nicio reacţie
oficială concretă la Legea
217/2015, aşa-zisa „lege
anti-legionară”, o crimi-
nalizare a gândirii, o lege
anti-memorie naţională prin
care sunt atacaţi şi
condamnaţi eroii, martirii, şi
valorile naţionale. Mai mult,
fără de legea a fost

suplimentată ulterior de un
alt ipocrit cu o iniţiativă
legislativă la fel de anti-
constituţională, privind in-
terzicerea organizaţiilor
politice cu caracter comu-
nist, despre care, un co-
mentator menţiona: „Ar
trebui ca aceleaşi persoane
(iniţiatorii propunerii legisla-
tive - n.r.) şi în acelaşi spirit
democratic, să protesteze în

fata ambasadelor S.U.A.,
Franţei, Germaniei, Italiei,
Spaniei, Marii Britanii şi mul-
tor alte state recunoscut de-
mocratice, cerându-le să
interzică partidele comu-
niste care activează pe teri-
toriul lor. Apoi să se întoarcă
însoţiţi de medici şi de
ambulantă, în saloanele lor
de la Bălăceanca şi
Mărcuţa”. Legea este inte-
gral neconstitu-
ţională, antidemocratică şi
antinaţională, iar articole-
le acesteia contravin
dispoziţiilor articolelor 12 şi
14 din Convenţia
Europeană a Drepturilor
Omului, precum şi articolu-
lui 2 din Pactul Internaţional
O.N.U.

În data de 22 iulie,
președintele Klaus Iohannis
a promulgat legea
menţionată „ca primarul".
Prevederile acestei legi
abuzive, anticonstituţionale
şi strâmbe, care vin din
izvorul de neinspiraţie al
patapieviciul de la Institutul
Naţional pentru Studierea
Holocaustului din România -
„Elie Wiesel” (I.N.S.H.R.-
E.W.), votată de Parlamen-
tul României şi apoi
promulgată de şeful statului,
amintesc de „Proclamaţia
către ţară” de la 23 august
1944, scrisă de Lucreţiu
Pătrăşcanu şi citită la micro-
fon de regele-trădător. 

Niciuna dintre ele nu
a fost supusă dezbaterii
publice. „Iniţiativa 217”,
născută în laboratorul fiului
stalinistului Radu Florian, a
fost strecurată perfid, pe
sub preşul Camerei

Deputaţilor de către Crin
Antonescu, Andrei Gerea,
George Scutaru fiind votată
în unanimitate, la pachet, de
nefericiţii „adormiţi ai nea-
mului", dornici de plecare
grabnică în concediile ne-
meritate. 

Nu este pentru
prima dată cînd I.N.S.H.R.-
E.W. se erijează „de facto şi
de (in)jure” în instanţă

supremă a cenzurii şi a
(in)Justiţiei în statul-colonie,
care - încă - se mai
numeşte România.
I.N.S.H.R.-E.W. taie şi
spânzură, discreţionar pe
oricine îi căşună sau „vrea
muşchii” celui plătit din banii
românilor pentru a-i înjura. 

Şeful acestui parazit
statal antiromânesc n-a fost
investit cu funcţia de Super-
Ministru al Justiţiei, dar se
comportă cu românii de
parcă ar fi. Ba mai mult, ca
un dictator, acceptat ca-
atare de „Puterile”
contrafăcute de la
Bucureşti, ce se perindă,
periodic, prin marile odăjdii,
unde „Minciuna stă cu Gu-
vernul şi Preşedintele la
masă”.

Această structură
suprastatală nu ar trebui să
existe! Nu are ce căuta într-
un stat „democratic”! Cu
atât mai puţin este justificată
trecerea acestei instituţii
sub protecţia Guvernului
României - ispravă
condamnabilă, comisă de
actualul prim-ministru al
României. 

La ordin extern, de-
sigur. Dacă Serviciile Spe-
ciale dau seamă (oficial) de
activitatea lor în faţa Parla-
mentului României, con-
sider că I.N.S.H.R.-E.W.
trebuie să fie desfiinţat (cea
mai înţeleaptă opţiune) sau
să fie „înzestrat" cu drep-
turile, libertăţile şi, mai ales,
obligaţiile oricărei O.N.G.,
înlăturându-se, astfel, acea
nefericită şi dăunătoare ac-
tivitate anti-românească,
instaurată în România 

post-decembristă.Legea
strâmbă, cenzurală şi
anticonstituţională nr.
217/2015 - ca şi alte legi
similare - trebuie abrogate!
Urgent! 

Deşi legea fără de
lege a fost contestată de
majoritatea conştientă a
populaţiei României, paiaţa
numită grotesc Avocatul
Poporului nu a găsit de

cuviinţă să manifeste vreo
reacţie.

Retrăim anii '40-'50
ai secolului al XX-lea, când
România era condusă de
neromâni. Câteva nume ca
exemplu: „Ana Pauker
(Hannah Robinsohn), Wal-
ter Neulander (Roman),
Alexandru Nicolschi (Grüm-
berg Boris Nicolschi), Silviu
Brucan (Samuel Bruckner),
Leon Tismeniţki, Paul
Cornea, Radu Florian, Mihai
Roller, care a condus secţia
de istorie şi a fost făcut aca-
demician deşi nu 
avea studiile terminate, Fil-
ipovici, Onesacu Marcu,
Marusohn, Krakauer 
Charlota, Langfelder 
Paul, Aronovici, Iosif
Chişinevschi, Teodor
Rudenco, care ni i-a băgat
pe gât pe poeţii A. Toma,
Eugen Frunză sau Marcel
Breslaşu, Ghizela Vass, Ed-
uard Mezincescu (Mez-
ingher), Mircea Bălănescu,
Clara Ardeleanu, Gheorghe
Stoica, Mircea Bălănescu,
Mihai Florescu, Emil
Bodnarenko (Botnăraş),
Leontin Silaghi (Sălăjan),
Luka Laszlo (Vasile Luca),
Ana Toma, Alexan-
dru Moghioroş, Teo-
hari Georgescu (Burăh
Tescovici), Serghei Niconov,
Pantelei Pantiuşa, Vladimir
Mazuru, Cacica Sasa,
Oprescu Dorel, Slechinger
Paul, Chioreanu Mag-
dalena, Blaukenstein Mag-
dalena, Roza Adalbert,
Bichel Ivan, Mişa Pro-
topopov, Bercovici, Ijak
Adalbert, Szabo Eugen,
Maximenco Feodor,

Hollinger Isidor, Teişanu
Eugen, Hirch Tiberiu, Fried-
lander Eugen, Herişan
Alina, Ebner Silvia, Kovaks
Pius, Demeter Şandor,
Hirch-Haiducu, Fux Beria,
Herscovici, Schmerler, Hary
Bogadan, Mihai Pacepa,
Dulgheru Mişu (Dul-
bergher), care a condus
Direcţia de cercetări penale
alături de Aritonovici Samy,
Matusevici Nathan, Ficher
Simon, Zigler Simon, Davi-
dovici Leon, Segal Luiza,
Demeter Şandor, şef de
cadre la Ministerul de in-
terne, Ludovik Weiss, care a
lucrat în Siguranţă în 1946-
1948, iar ulterior la Securi-
tate (1948-1960), fiind cel
care s-a ocupat de loturile
Canal şi Lucreţiu
Pătrăşcanu (în1949 a
împuşcat patru ţărani din
Odorhei (Satu-Mare): An-
drei Pop, Chira Gheza, Biro
Andrei, Gyla Alexandru),
Ştefan Koller, locotenent
colonel de Securitate care
între 1954 şi1957 a fost co-
mandantul închisorilor din
Aiud şi apoi la Văcăreşti,
Avram Bunaciu, fost
Preşedintele al Tribunalului
Poporului, Alexandru Voiti-
novici, Alexandra Sidorovici
(soţia lui Silviu Brucan -
alias Samuel Bruckner), fost
acuzator public în procesele
lui Iuliu Maniu, Ion Miha-
lache, Corneliu Coposu,
Gheorghe Brătianu, Con-
stantin Titel Petrescu...”.

Nu m-ar mira ca într-
un viitor apropiat, şeful de
trib de la I.N.S.H.R.-E.W.
să-şi scoată pantoful şi,
asemenea poveştii puse pe
seama lui Nikita Hruşciov în
timpul celei de a 902-a
plenare a Adunării Generale
a Naţiunilor Unite din 12 oc-
tombrie 1960 -, să bată cu el
în pupitrul de la tribuna Par-
lamentului României, iar
adormiţii neamului să înge-
nuncheze supuşi, să facă
mătănii şi să-i pupe
încălţările. 

Orice este posibil!

●
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Johannis și Cioloș - un tandem din „umbră”!Johannis și Cioloș - un tandem din „umbră”!

Ion

Coja

BBăsescu recurge la
modelul Putin: după zece ani
la Cotroceni, ani catastrofali,
de referință pentru limita cea
mai de jos a prestației politice,
Băsescu încearcă să se
salveze și să continue jaful din
fotoliul de prim-ministru. Mai vi-
clean, mult mai viclean decât
Putin, știind bine că nimeni nu-
l mai vrea, încearcă să aducă
la Palatul Victoria un paravan,
o păpușă care să fie tot timpul
sub ascultarea sa, o ascultare
discretă și totală. L-a ales bine
pe Dacian Cioloș. Figură
blândă, de băiat cumsecade,
incapabil să clocească vreun
plan infernal, diabolic... Și chiar
nu-l văd în stare să imagineze
vreo inginerie politică, vreo di-
versiune de genul răpirii
ziariștilor sau al anulării refer-
endumului. Se vede de la o
poștă că Cioloș e lăsat de la
Dumnezeu să fie un executant
cuminte și tenace... De ce oare
nu și-a căutat un patron mai de
ispravă?!

Nu! Cioloș nu este
primul ministru desemnat de
Johannis! Nici măcar de
Baroso nu a fost desemnat. Ci

locul unde s-a clocit ideea cu
Cioloș prim ministru este che-
lia, sau, mai exact spus, sub
chelia lui Băsescu. Mai de-
parte, că propunerea a fost
făcută, aproape ultimativ, de
Baroso, lăsând impresia că ar
fi din partea Uniunii Europene,
asta-i manevra lui Băsescu.
Dumnezeu știe cât l-o fi costat
pe Băsescu ca Baroso să-i an-
uleze, cu ajutorul trădător al lui
Crin Antonescu, rezultatul ref-
erendumului ultim. O fi plătit
din nou, ca să fie propus
Cioloș prim ministru?! Mai mult
ca sigur, căci are de unde pen-
tru încă șapte candidaturi la
preșidenție! Unde, adică la
Cotroceni, tot Băsescu a
rămas decident, prin omul său
de paie Johannis. Dacă prop-
unerea Neamțului este
validată, numitul Traian
Băsescu se va afla într-o
poziție de forță și putere pe
care nu a mai avut-o niciodată,
nici când a fost președinte
ales!

Johannis și Cioloș!
Iată tandemul prin care
Băsescu, din umbră, va fi mai
puternic ca oricând în cei zece
ani de preșidenție!

Oare să nu-și dea
seama parlamentarii noștri
care este miza votului de
investitură? Oare parlamentarii

din UNPR nu-și dau seama că
Oprea, demisionar rușinos din
toate funcțiile din stat, nu are
ce să mai caute și în fruntea
partidului?! Cum mai suportă
parlamentarii UNPR ca un
derbedeu ca Oprea să le mai
dicteze cum să voteze?!...

La ei stă decizia din
Parlament! Nu s-au făcut
destul de rușine cu un
președinte dezonorant ca ni-
meni altul?! Dacă vor face pe
voia Johannului, parlamentarii
UNPR pot fi siguri că și-au
semnat demisia cea mai
rușinoasă din viața politică!
Căci votul lor în favoarea lui
Cioloș este un vot pentru
Băsescu, pentru ca Băsescu
să fie apărat de rigorile legii,
ale justiției! Să nu mai ajungă
să dea socoteală de crimele și
imensele delapidări din banul
public făcute de-a lungul unui
sfert de veac de carieră politică
falimentară pentru Țară, dar nu
și pentru Băsescu și acoliții săi!

Va accepta „strada”
această cacealma, numită
Cioloș? Va pricepe strada că
prin Cioloș îl pun de fapt pe
Băsescu prim ministru tehno-
crat în locul lui Ponta? Așa
cum, în mare măsură, prin
alegerea lui Johannis,
Băsescu a mai rămas încă
cinci ani la Cotroceni?!

Diaspora a fost și ea
păcălită în 2014, noiembrie,
mîine-poimâine se împlinește
anul... Pot fi invocate niște
circumstanțe care să explice
orbirea românilor din
străinătate!... Au avut de ales
între două rele...

Dar acum, dacă
acceptă investitura lui Cioloș
ca prim ministru, nu-și dau
seama că acceptă instalarea
confortabilă a lui Băsescu și în
fruntea executivului? Nu pricep
românașii noștri că în felul
acesta de alegerile de la anul
nu se va ocupa Cioloș, ci vul-
pea de Băsescu?! Secondat
de alde Blaga și întreg PDL-
ul?!...

*

Firește, nu exclud și
varianta eroică, spectaculoasă:
Cioloș să se dezică de mentorii
și manipulatorii săi, mai ales că
nu are cazier penal, nu este
șantajabil cu pușcăria, precum
Johannis și Băsescu. Odată
ajuns prim ministru, domnul
Dacian Cioloș ar putea să
înțeleagă că acum este mo-
mentul să ne arate ce poate și
cine este de fapt! Momentul să
se rupă de cei care așteaptă
de la el cârdășie și integrare
deplină în sistemul mafiot, în

caracatița care i-a fabricat pe
cei doi stâlpi ai dezastrului
național. Nu exclud ca Domnul
Cioloș să-i lase cu ochii în
soare pe cei care-și pun
nădejdea în complicitatea sa
viitoare la ruinarea României!
Să vedem cu ce echipă
ministerială va veni! Are de
unde alege un prim eșalon de
români curați, pricepuți, bine
intenționați, cu care să pună
capăt dictaturii golanilor și
criminalilor!...

N-am niciun indiciu
care să-mi sugereze un
asemenea scenariu utopic, ab-
surd de optimist! Am numai im-
presia că, totuși, domnul
Cioloș nu vine din aceeași
lume cu Johannis și Băsescu,
că nu împărtășește cu cei doi
„valorile” care i-au propulsat pe
cei doi acolo unde nu le era
nicicum locul!

Doamne, ajută! Ajută-
i, Doamne, domnului Cioloș să
se rupă de ticăloșii care sunt
vital interesați de prezența sa
în fruntea Guvernului! Dă-i
gândul cel bun și ajută-l să se
înconjoare de români cărora le
pasă de soarta Țării, care nu
au făcut pactul cu Diavolul și
nici nu l-ar putea face
vreodată!activat şiantrenat.

●

Ora de educaţie... politică!Ora de educaţie... politică!

Cristian

Vasiliu

FFără ora de religie
(pe care aş numi-o mai
degrabă ora de educaţie
religioasă) viitori cetăţeni ai
ţării vor supravieţui; le va
lipsi - poate - o anume di-
mensiune a interiorităţii lor
individuale, dar vor fi perfect
funcţionali şi capabili de o
existenţă mulţumitoare şi
utilă societăţii. În mod im-
placabil, noul ca progres şi
eficiența modernităţii vor
face ca legea şi epistemolo-
gia raţională (ştiinţifică) să
înlocuiască – atât cât a mai
rămas de înlocuit - morală şi
epistemologia creştină.

Adevărata dramă nu
se ascunde însă în
câştigarea luptei pornită de
iluminişti (împotriva unui an-
umit tip de gândire
mistică/mitică) şi continuată
de nihilişti (împotriva
convingerilor morale, reli-
gioase sau metafizice). Sec-
olul următor poate exista –
nu ştiu cât de bine! - şi fără
religie (şi fără filozofie şi fără
ideologie). Nu va exista însă
dacă oamenii de mâine –
aidoma majorității oamenilor
de astăzi - nu vor avea nicio
instrucţie în privinţa politicii,
a responsabilităţii faţă de
cetate, a igienei vieţii în
comun, (într-un cuvânt: a
exteriorităţii). Mai mult decât
de ora de religie este nevoie
în şcoli de o ora de educaţie
politică.

Carenţele în această
privinţă – deşi prezente din-
totdeauna (după Revoluţie)
- au devenit totuşi dureros
de vizibile în cursul eveni-
mentelor din ultimele zile.
Situaţia este critică. Se
constată fără echivoc rup-

tura Socialului de Politic,
până la limita la care So-
cialul nu mai înţelege nece-
sitatea Politicului (ba, poate
chiar definiţia acestuia). 

Aruncatul cu vorbe
(şi eventual cu pietre!) în
Politic nu rezolvă problema
câtă vreme cauza se află în
altă parte. Gura care
scandează şi mâna ce
ameninţă se înjură şi, re-
spectiv, se loveşte singură;
a declara război Politicului
(în mod normativ şi descrip-
tiv democratic - adică cu
putere politică şi
reprezentare democratică)
este echivalent cu a declara
război democraţiei. 

Câtă vreme nu se
vor sedimenta în mentalul
Socialului toate noţiunile ce
ţin de politic (politică,
politicul, puterea politică,
democraţie reprezentativă
şi directă, principiul
separării puterilor în stat,

vot, reprezentarea, etc…),
iar Socialul nu va mai
reacţiona pur emoţional,
Politicul nu poate arată alt-
fel decât arată în momentul
de faţă.  În fond, Politicul (şi
în consecinţă şi Politica
Politicului) este oglinda So-
cialului (într-o democraţie).

Iar în Social constat
că există (încă) oameni care
confundă ideologia
comunistă cu cea social-
democrată (sau invers);
care confundă ideologia
liberală cu cea fascistă (sau
invers); care se declară
vocal de dreapta şi, în
acelaşi timp, susţin idei de
stânga şi întind mâna după

salariu (fără a pricepe că
salariul se primeşte ca ur-
mare a unei negocieri pe
piaţă muncii şi, în primul
rând!, a muncii propriu-
zise); care văd ieşirea din
pseudo-anarhia actuală
printr-o dictatură (luminată);

care cred că primenirea cla-
sei politice se poate face cu
mitralierz (sau cu focul) nu
cu votul; care sunt scârbiţi
de clasa politică şi
consideră că toţi politicienii
sunt la fel; care se declară
împotriva oricărei forme de
manipulare politică (mită,
demagogie etc..), însă îşi
formează opiniile emoţional
(„like”); care pun semnul
(mai mare sau) egal comu-
nist între ei şi clasa politică
de parcă ar duce pe umeri
responsabilitatea conducerii
sub tiruri de umori, ca o
onoare în sine.  Cu aceşti
oameni se poate organiza o
manifestaţie, cu ei se poate

da un guvern şi un primar
jos, însă, cu ei nu se poate
face nicio schimbare
adevărată.

O formă de schim-
bare bună, reală şi durabilă
este educaţia (politică). Este
nevoie de discernământ
politic la nivelul socialului,
căci dacă există la nivelul
socialului discernământ
politic, politicul se va molipsi
şi el de discernământ politic
(sau – dacă nu! - va fi pri-
menit: prin vot sau revoltă!).
Prin discernământ politic va
creşte imunitatea Socialului
la ideologii extreme, la dem-
agogie şi la mită. Prin
discernământ politic se va
descoperi dialogul (pentru
că este stăpânit limbajul
comun) dintre Social şi
Politic. Prin discernământ
va fi reinstaurat respectul
pentru Politic.

Iată propunerea
primului pas în direcția
schimbării! Ora de educaţie
politică obligatorie în şcoli
se impune pentru a ne
forma şi a avea în viitor în
ţară cetăţeni angajaţi şi re-
sponsabili, nu cetăţeni
alienaţi (Marx), revoltaţi
(Camus), turmentaţi (Cara-
giale) sau recenţi (HR Pa-
tapievici). 

●



Ghimpele Națiunii

Marc Aurelius Julien – Prim-semidoctul unui guvern de (a)tehnocrați…Marc Aurelius Julien – Prim-semidoctul unui guvern de (a)tehnocrați…

Cezar 

Adonis Mihalache

CCam după ure-
che „tehnocrația” asta
iohanesiană servită pe post
de ghiveci național (să
sperăm că nu și
„călugăresc”!) prin mâna
premierului Fideluță
Julien… Cu nominalizări de
miniștri făcute după pozele
de pe legitimațiile de ong-
uri, cu un program de gu-
vernare somnolentă, cu
adaos de zeamă lungă, și
un citat de final de prestator
parlamentar (!) azvârlit ca
nuca în perete. O nucă
seacă într-un perete de pet-
ice…

Adevărul e că ne-
am prins noi că neamțul
Oha ne tratează ca pe niște
„anonimi”. Dar am zis că nu
are timp să nominalizeze
replici și e-mail-uri pentru 23
de milioane de cetățeni. Și
atunci, a decupat șabloane!
Cine s-a încadrat în ele,
bine! Cine nu, vorba lui:
„Ghinion!”…

Să vii însă să nomi-
nalizezi un premier și mai
întortocheat la vorbă e prea

mult când țara are deja un
președinte semimut și semi-
surd.

Dacian a vrut dară
să pară măcar doct…
„Tehnodoct”, că tehnocrat
știe și el că nu are cum. Tre-
cutul politic apasă cu forța
unui buletin de circumscriție
electorală! Dar mai bine îl

lăsa pe Dâncu să
glăsuiască. Meșter la vorbe
cu precizia de chirurg a so-
ciologului ce operează pe
cordul statisticilor, „profe-
sorul” guvernului de
(a)tehnocrați ar fi nimerit
măcar autorul citatului
recitat de premier în plenul

forului majoritar analfabet.
Asta dacă nu s-a ținut de
șopârlițe pesediste și nu i-a
suflat premierului un citat
corect cu autor strâmb!

Urarea apolitică de
început de drum a pre-
mierului, citând, credea el,
din Marcus Aurelius, a
sunat, ce-i drept, cam ciudat

din fașă: „Doamne, dă-mi
puterea să schimb ceea ce
poate fi schimbat, răbdarea
de a accepta ceea ce nu
poate fi schimbat și
înțelepciunea de-a distinge
între cele două”. Pentru că,
trecând peste invocarea
divinității unice în numelui

unui imperator care a trăit
într-o epocă a zeităților,
însăși alegerea citatului ar fi
trebuit să-l pună pe gânduri
pe Julien Cioloș. Păi, de ce
să accepeți „ceea ce nu
poate fi schimbat”, ca o pla-
fonare mioritică a progra-
mului de guvernare (!), ba,
mai mult, să ai și răbdarea

să înduri?! Parcă nepotrivită
zicerea cu intenția Cotroce-
nilor de a reforma totul…

Apoi, am aflat „tâl-
cul”… „Tâlcu`” lui Dâncu
sau gafa lui Julien?! Una din
două. Sau amândouă învâr-
tite într-o zeamă lungă…

Pentru că vorbele

amintite sunt ele, e drept,
parte a unui dicton de luptă
cu viciile! Dar nu a luptei
popoarelor (alegătoare) cu
animalele politice, nici
măcar în arena romană a
sacrificiului, ci de înfrângere
a poftelor în cabinetele de
autoguvernare a Alcoolicilor
Anonimi… Alcoolicii Anon-
imi de… pretutindeni care,
întoteauna în fața paharului
plin (nu a jumătăților diho-
tomice!) jură că nu mai
pleșcăie…

Un citat-rugăciune
adoptat de asociaţia Al-
coolicii Anonimi în progra-
mul de cură în „12 paşi”! Nu
într-un „prim pas”, ci „Pas cu
pas”, vreme de 12 cure
tehnocrate lunare… Sau,
cum spune specialistul
agrar, tehnocrat apolitic, sau
politic atehnocrat, în 12
etape ale lucrării
pământului, de la arat,
semănat, până la lucrările
mecanice și finalul de încu-
nunare a eforturilor (tehno-
cratic apolitice!): recoltatul.

●

Lucian Boia - avocatul iredentiștilor!Lucian Boia - avocatul iredentiștilor!

Corneliu

Florea

ÎÎn Anno Domini 2014
s-au împlinit o sută de ani de la
izbucnirea Primului Război
Mondial. Cu această ocazie, s-
a vorbit şi scris mult, despre în-
ceputul lui printr-un pretext şi
terminarea cu o altă împărţire
a lumii, adevărata cauză a
războiului. Am scris şi eu într-
un volum, „Anotimpuri Is-
torice”, editat de scriitorul Virgil
Raţiu la „Aletheia” din Bistriţa –
România.

Neavând nici un cali-
ficativ de istorie, afară doar că
o citesc de peste tot, am căutat
să scriu cât mai documentat
despre acest război cumplit, în
care şi bunicii mei au fost
combatanţi. Am răsfoit istorii,
am citit articole de specialitate
şi recitit „Războiul de Întregirea
Neamului” scris şi editat de
Mircea Vulcănescu în 1938. Eu
am ediţia „Coresi 1985”,
primită din partea filantropului
şi editorului Exilului Româ-
nesc, Nicolae Constantinescu,
care publica şi răspândea de la
Freiburg – Germania, cărţile
care în   România erau in-
terzise de dictatura comunistă.

Mircea Vulcănescu,
eseist şi profesor, scriitor şi
filosof, a scris despre între-
girea neamului, prin voinţa de
unire, prin dăruirea şi jertfa
românilor, un volum istoric an-
tologic, de nivel academic,
demonstrând cunoaşterea
realităţilor istorice şi politice pe
care le-a interpretat şi redat
corect. În 1948 a fost con-
damnat de regimul comunist în
cadrul odiosului proces de dis-

trugerea intelectualităţii
naţionale şi omorât în în-
chisoare. Acum‚ „post-comu-
nism”, în loc să fie reabilitat,
pentru patriotismul şi aportul la
cultura românească, este pro-
scris din dispoziţiile Institutului
„Elie Wiesel”. Mai mult, prin
nelegea 217/2015, intelectualii
români care îl preţuiesc şi-l fac
cunoscut ca mare personali-
tate naţională pot fi pedepsiţi
cu închisoare.

Pentru mine, cititor
liber, cu drepturi de conştiinţă
şi opinie asigurate de
Constituţie şi de United Na-
tions Universal Declaration of
Human Rights – 1948, istoria
lui Mircea Vulcănescu a fost
esenţială în bibliografia a ceea
ce am scris în „Anotimpuri Is-
torice” şi o recomand tuturor
interesaţilor de adevăr istoric.
Precizând, în acelaşi timp, că
istoria autentică este un trecut
real, stabilit odată pentru tot-
deauna, prin reluarea și trans-
miterea ei autentică nu este un
plagiat. Nu se acceptă formele
rescrise de învingători sau pre-
scrierea autenticităţii ei de
către potentaţii zilei.

La polul opus, istoriei
de reîntregirea neamului a
marelui cărturar român, am citit
şi „Primul Război Mondial”, ed-
itura la „Humanitas-2014” şi
scrisă de istoricul cu pedigriu
Lucian Boia. Este de-a dreptul
josnic cum distorsionează şi
falsifică adevărul istoric pentru
interesele lui meschine. Cum,
şi de data aceasta,
confecţionează o istorie
denaturată, cu tendinţe anti-
româneşti, pe placul
iredentiştilor unguri din ţară şi
străinătate. Această afirmaţie o

susţin, după această lectură,
dar şi după cea anterioră din
„De ce este România altfel”.
Pentru mine, simplu cititor, Lu-
cian Boia este un pseudo-is-
toric amărât şi nu mă
interesează, istoricii să se in-
tereseze şi să-i judece
scrisele. Ceea ce mă
alarmează însă, după aceste
lecturi, este ideea că pe aces-
tea le predă şi pretinde
studenţilor săi de la Bucureşti,
tineri cu puţine cunoştinţe reale
despre Ardealul românesc,
deci uşor de manipulat, in-
ducându-le complexul de infe-
rioritate faţă de alte naţiuni, în
special faţă de unguri, cei care,
după Boia, ne sunt superiori
din toate punctele de vedere şi
cărora le-am fi datori, pentru
că, pur şi simplu, pe nedrept,
le-am răpit Ardealul!!

Nu i-aş fi citit „Primul
Război Mondial” dacă nu
citeam, în „Jurnalul Literar” din
iunie 2015, comentariul doc-
torului Zeno Milea la articolul
unui oarecare Dini G. Jonas,
pe care ungurul l-a publicat în
„22-GDS” şi-i trage lui Boia un
laudatio, în toată regula,
făcându-l reputat istoric pentru
că le cântă în strună, de ani de
zile, ceardaşuri iredentiste! Mă
mir cum de între timp nu l-au şi
maghiarizat pe Boia, fiindcă
accentul se pune pe a şi era
uşor din Boia să-l facă Paprika.
Am vrut să aflu mai mult şi am
cumpărat cartea lui Boia, ce
astfel devine proprietatea mea
şi am dreptul să fac ce vreau
cu ea, să o citesc, să o co-
mentez, inclusiv să o iau de
martoră în vreun proces. După
lectură afirm că este o filadă
pseudo-istorică, slabă şi

şchioapă, ce nu trece peste
nivelul lucrărilor celor ce dau
examen de admitere la o facul-
tatea de istorie şi-s slabi
pregătiţi.

Capitolul patru este in-
titulat: România: „atât de mult
noroc”. Da, se întâmplă să mai
aibă şi ţările noroc, după atâta
nedreptate şi supunere în im-
periile în care au fost înglobate
cu forţa. Mă gândesc şi cât
noroc a avut şi Ungaria în
1686, când austriecii au elib-
erat-o de sub turci, sub care
era paşalâc turcesc de 160 de
ani. Eliberarea le-a venit pe
tavă din partea austrecilor, ei,
ungurii nu au dat nici un tribut
de sânge! Apropo, domnule
reputat istoric, cu cât sânge a
plătit România norocul ei? Vă
lua un rând să scrieţi că pe
lângă cei 220.000 de militari
combatanţi morţi în acel război
au fost pierderi până la
800.000 de români (vezi Istoria
României – compendiu coor-
donat de Ioan Aurel Pop şi
Ioan Bolovan, sau nu vă plac
istoricii români corecţi). În
schimb aţi scris că: inter-
pretarea românească a Primu-
lui Război Mondial se înscrie
într-o întreagă mitologie! Dar
ceea ce aţi scris, în ce se în-
scrie? Nu este o adevărată
fantezie vorbind de
nedreptăţile făcute Ungariei
asupra Ardealului? Trecem la
pag. 67 unde scrieţi: A declara
în acel moment război Austro-
Ungariei şi, implicit, Germaniei
înseamnă cel puţin o
imprudenţă. Pardon, domnule
reputat, imprudenţa este în
capul dumneavoastră, falsi-
ficând istoria vă faceţi de râsul
confraţilor, care deja s-au

împărţit în trei; unii care refuză
să vă recunoască istoric, alţii
se întreabă în ce stare de
sănătate vă aflaţi şi ultimii se
întreabă cât vă e de mare ono-
rariu. Eu, cititorul, vă întreb de
ce aţi omis Ultimatum al An-
tantei: acum or niciodată? De
ce aţi omis Convenţia Militară
dintre România şi Antantă, in-
clusiv articolul 4 din ea? Pe cât
sunteţi de reputat pentru Dini
G. Jonas şi iredentiştii pe care-
i apărați cu devotament, pe
atât sunteţi de neînsemnat
printre istorici. Lăsaţi pe im-
plicit, România a declarat
război numai Austo-Ungariei la
Viena, printr-o declaraţie de
război, dorind eliberarea
majorităţii româneşti asuprite
în dualismul imperial! A doua zi
Germania, de la sine putere, a
declarat război României. Citiţi.

Capitolul Dreptatea şi
nedreptatea de la Versailles, îl
recomand insistent românilor
de astăzi, fiind partea ce ne
arată cât de departe poate
merge Boia, cu josnicia sa de
avocat, falsificând grosolan
adevărul despre Actul Unirii
Naționale de la Alba Iulia din 1
Decembrie 1918. Trebuie citit,
veți afla cum pledează, în Anul
2015, Boia Ardealul în
favoarea Ungariei, sperând ab-
surd că poate întoarce roata is-
toriei! Iredentiştii unguri au avut
mult mai mari avocaţi în trecut,
i-au plătit şi au pierdut! Acum,
caută alții și găsesc amatori de
retribuții abjecte precum Boia,
care și de data aceasta a fost
aspru contestat de autoritatea
adevăraților istorici români.
ruşine!
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