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„Te desparţi de mai multe 

ori până te desparţi...” 

- Marin Preda
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Fundamentarea constituțională a noțiunii de familie!Fundamentarea constituțională a noțiunii de familie!

Cezar Adonis
Mihalache

EEvident, „curcubiștii”
lui Remus Cernea vor sări ca
arși! Vor țipa cu vocile lor de
„persoane non-umane” (!), se
vor da cu fundul de asfaltul
protestelor, vor striga că sunt
discriminați! Pentru că, dacă
inițiativa ÎPSS Ioan Selejan,
mitropolitul Banatului, va
avea sorți de izbândă,
„celula” lor de reprezentare,
amiba contra-naturii, aceea
structură de constituire a

cetăților dorsale sub cur-
cubeul Rogvaiv, se va izbi de
o definiție fundamentală.

Și este cât se poate
de firesc apelul lui Ioan Sele-
jan! Ei, cu structurile lor celu-
lar-curcubiste, viețuind în
mâzga drepturilor de multi-
culturalitate dorsală, noi, 
cu structura noastră
fundamentală, Familia,
protejată prin legea
fundamentală!

Iar inițiativa
Preasfinției Sale, aceea de a
se trece în Constituția
României, definirea Familiei
ca structură formată, bazal,
dintr-o Femeie și un Bărbat,
chiar dacă pare usor ilară,
fiind a priori logică, de bun
simț și de simțire a
normalității, este fundamen-
tal necesară.

Pentru că trăim vre-
muri în care, dacă noi nu 
ne protejăm prin legea
fundamentală noțiuni alt-
minteri logice și de bun simț,
atunci vom asista cum anor-
malul prezentului va deveni
normalul societății viitoare.

Iar ÎPSS Ioan Selejan
nu-i plătește polițe lui Remus
Cernea pentru mizeriile pe
care acesta le-a azvârlit
peste chipul Bisericii Orto-
doxe, de acolo din cazanul
urii sale transformate într-o
pecingine a apucăturilor sale
„curcubiste”. Este însă o

inițiativă prin care încearcă
să ne pună la adăpost celula
de bază a „Cetății” noastre.
De azi, dar mai ales din viitor.

Pentru că Familia
este aceea în care se
clădesc viitori oameni mari și
pentru care ne risipim toate
muncile noastre. De la și
pentru FAMILIE, ca o
asociere firească dintre un un
Bărbat și o Femeie, pentru ca
ei, lăstarii viitorului nostru, să
nu fie nevoiți să-și trăiască
vremea întrebărilor în cadrul
unor non-familii. „Diversi-
tatea” aributelor și convinger-

ilor sexuale ale „curcubiștilor”
trebuie să rămână strict în
cadrul unor reglementări de
recunoaștre și protejare a an-
umitor drepturi acordate
minorităților sexuale. Dar să
nu depășească acest cadru
pentru a veni să răstoarne or-
dinea normalului: Familia.

Altminteri, după
recunoașterea parteneriatele
civile dintre persoanele de
același sex, va urma acor-
darea de către un judecător
apărat de imovabilitate și a
dreptului dat părinților de
același sex de a înfia copii,
de a crește vlăstarele viitoru-
lui țării noastre în structuri
celulare deformate și defor-
mante.

Este momentul în
care decizia de a recunoște
anumite „libertăți” deviante
nu mai poate fi lăsată la ati-
tudinea unui simplu
judecător. Pentru că, întot-
deauna, se vă găsi un jude
care, din spatele gândirii sale
pretins libertine, va putea
aproba, constituind spețe de
aplicare pentru un viitor deja
umbrit de feluritele libertăți
ale minorităților, parteneritul
între persoane de același sex
și, cel mai grav, acordarea
dreptului de a înfia copii de
către astfel de „cupluri”.

Deja avem întrebările
noastre de peste un sfert de
secol: oare câți dintre copii

preluați în adopții
internaționale au ajuns
„mărfuri” în cupluri de gay?

Și nu, nu trebuie să
ne intereseze „măreața”
experiență a anormalului din
țările pretins civilizate! Să
rămânem noi obtuzi și atasați
tradiției, dar să ne promovom
normalitatea! Și, mai ales, să
o protejăm prin includerea
acestei scurte propoziții în
legea fundamentală. „Familia
este formată dintr-un bărbat
și dintr-o femeie”. În fapt, re-
vizuirea art 48 (1), care prin
precizarea „Familia se

întemeiază pe căsătoria liber
consimțită între soți (…)”, are
astăzi, prin termenul „soți”,
un conținut vag și deschis
interpretărilor, și înlocuirea cu
o definiție, nu ad-litteram
după Sfânta Scriptură (să nu
înece „delfinii” cerniști!), dar
mult mai precisă: „Familia se
întemeiază pe căsătoria liber
consimțită între un bărbat și
o femeie (…)”.

Mai ales că avem
experiența libertăților promo-
vate pentru fel și fel de
„minorități”. Acolo unde, de la
cumsecădenia noastră, apoi
toleranță exagerată, am
ajuns să trăim cu câlcâiul
acestor minoritari pe gât.

Or, dacă în Grecia,
atât de conservatoare, astfel
de aberaț și deviații spre
anormal au putut trece, oare
cât de simplu va fi la noi unde
nimeni nu stă de pază?!
Politicienii și-au băgat capul
între urechi, să nu pară „po-
litical incorecct”, iar
autoritățile tac, lăsând lu-
crurile să curgă, eventual în
așteptarea unei decizii venite
dinspre un judecător deviant
în inamovabilitatea sa…
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Încotro, România?!Încotro, România?!

Grid
Modorcea

AAm fost timp de două
săptămâni la o mănăstire
isihastă, adică pe alta planetă.
Numai la slujbele de duminică
veneau oameni din împrejurimi,
în rest totul era ca pe Athos.
Starea măicuţelor era de o
seninătate absolută, dovadă că
ea radia din lăuntrul credinţei
lor, foarte puternice, de neclin-
tit. Această mănăstire a fost
lovită de regimul comunist,
care practic o desfiinţase, dar
acum este floarea florilor, mon-
ument istoric, un model de
stare sufletească.

Dar pentru cine? Pen-
tru oamenii normali, desigur,
care mai au suflet, care vor să-
şi îngrijească psihicul. Dar ce
facem cu sălbăticia generală?
Ce nevoie au parlamentarii sau
cei din mass-media de Psaltire,
de Filocalii, de cărţile lui Pavel
Florenski, de radicalismul orto-
dox al părintelui Serafim Rose,
de toate acele comori creştine
care se află în biblioteca min-
unatei mănăstiri athonite?

Aveam televizor în
cameră. Dar îl aveam numai ca
să-l închid. Fiindcă ori de câte
ori îl deschidem, auzeam şi
vedem numai prostii. E inad-
misibil ca timp de dpuă
săptămâni să nu doresc să
urmăresc la TVR nici cinci
minute dintr-o emisiune! Seară
de seară, timp de cinci ore,
TVR s-a transformat într-o
hazna politică. Vorbăraie
nesfârşită. Cred că niciodată
acest post nu a fost mai insipid.
Nu mai vorbesc de posturile
despuiate, ProTv şi Antenele,
care nu au nici un Dumnezeu,
numai prosteală, ca şi cum
populaţia ţării e formată numai
din tâmpiţi, care stau cu gura
căscată la concursuri de
muzică uşoară sau de
bucătărie. Mă mir că nu vin aici
la mănăstire să vadă cum se
fac mâncărurile de post, care
sunt îngereşti, sau să audă
cum cântă măicuţele athonite
colindele! Niciodată nu am avut
mai limpede, prin contrast cu
trăirea monahică, imaginea
unei politici oarbe, transformată
în băşcălie şi vorbărie continuă.
Iar agresiunea împotriva valo-
rilor este distrugătoare pentru
ţară. Acum, mass-media a
găsit alt subiect, parcă cineva
ar dirija lucrurile (Satana, de-
sigur): compromiterea domnito-
rilor români. Se dau numai
poveşti cu orgiile sexuale din
evul mediu, dezmăţul de la
curtea voievozilor, doar trădări
şi prostituţie! Rezultă că am
avut o istorie numai cu perver-
siuni sexuale şi criminali!

Cine are interes să fie
prezentată aşa istoria

României? Au teminat cu Emi-
nescu, „cadavrul nostru din de-
bara”, cu România
contemporană, o adunătură de
proşti, un popor cu „structura
fecalei”, atacăm acum istoria
sfântă! Ca să se arate cât de
inocenţi sunt actualii
conducători, cărora li se op-
unea modelul României pro-
funde, acum ni se arată,
chipurile, adevărata faţă a
acestui model, o Românie a
dezmăţului satanic, sfârtecată
de trădări, violuri, crime, un
bordel sardanapalic!

Mi-adiuc aminte ce
spunea părintele Cleopa, când
m-am dus la Mănăstirea
Sihăstria să-i iau un interviu, că
tot ce a construit biserica timp
de două mii de ani, toată
morala ei, o distrug acum tele-
viziunile. Atât timp cât televiziu-
nile continuă să meargă pe
calea Satanei, a pierzaniei, a
prostituţiei, România e
pierdută, fiindcă este atacată
esenţa ei, credinţa, care
înseamnă morala românilor! Iar
fără morală, un popor e pierdut!

În aceste condiţii, cât
de puternice sunt rugăciunile
măicuţelor de la mănăstirea
isihastă, care vor să vindece
România de aceste boli ce par
fără leac. Rugăciunile sunt
către marii tămăduitori, cu Sf.
Nectarie în frunte, născut în
Tracia şi cu moaştele la biser-
ica Radu Vodă, în speranţa că
îi va tămădui şi pe bolnavii din
fruntea naţiei. Da, dar boala lor
e fără leac, fiindcă nici Dum-
nezeul isihast nu poate vindeca
boala generalizată care a
cuprins România şi care nu se
va termina decât cu un pârjol
absolut, cu o apocalipsă. Cu o
crasă inconştienţă, aşa cum se
vede prin noua ei conducere
iresponsabilă, România se
îndreaptă spre apocalipsă,
dovadă că nimeni nu e
conştient de acest lucru. Exact
cum s-a întâmplat cu tragedia
de la Clubul Colectiv. Au ars de
vii 400 de oameni, dintre care
62 au murit, dar nimeni nu e vi-
novat! Adică defecţiunea
societăţii este atât de mare
încât nimeni nu mai sesizează
o iminentă tragedie. Este luată
drept un lucru firesc. Toată
populaţia ţării îşi dă cu părerea
şi continuă să merargă mai de-
parte, orbecăind. Unde se
întâmplă aşa ceva? Numai într-
o lume care fierbe într-un
cazan cu smoală şi nu simte.
Cine opreşte tăvălugul ucigaş
când nimeni nu-l vede? 

●
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Pompilică, săpunul evreiesc și subsemnatul!Pompilică, săpunul evreiesc și subsemnatul!

Ion
Coja

MMă somează un pri-
eten evreu, domnul Puiu, să
explic de ce mă bucur așa
de tare la ideea că n-a fost
holocaust. Că persecuțiile
suferite de evrei în al II-lea
WW nu pot fi numite geno-
cid, holocaust!, cum susține,
mai de curând, și fiul cele-
brului Yehudi Menuhin! Re-
cunosc, cu bucurie, că este
adevărat, m-am bucurat. De
ce m-am bucurat și mă
bucur de fiecare dată când
aflu că există motive să
diminuăm cifra celor șase
milioane de victime nevino-
vate? La această întrebare
răspunsul este ceva mai
lung și cuprinde mai multe
„episoade”. Iată unul dintre
aceste episoade, unul dintre
motive, pe care îl fac public
acum prima oară. Regret că
n-am făcut-o mai din timp!

Este vorba de episo-
dul Pompilică. Constănțenii
de vârsta mea și-l aduc am-
inte: era cel mai gras om din
oraș, gras gras, de se oprea
lumea pe stradă să se uite
mai bine după el. 

Invariabil se găsea
cine să strige după bietul
om: „Pompilică, fii atent să
nu te ia nemții și să facă
săpun din tine!” Nemții
plecaseră din Constanța,
dar vorba asta s-a mai auzit
mulți ani… Se vorbea mult
și în familie de acel săpun
nemțesc! La școală, nu mai
zic!…

Din nefericire pentru
mine, la acea vârstă eu toc-
mai învățam cum se face…
săpun. Mama aduna orice
urmă de grăsime de prin
tigăi și oale, iar când se
aduna o găleată de aseme-
nea resturi, făcea săpun. Îi
aducea soda caustică abso-
lut necesară domnul Atana-
siu, vecin.  De două ori pe
an maică-mea făcea foc în
curte și punea un cazan de
tuci să fiarbă în el ingredi-
entele din care, la sfârșit,
rezultau niște calupuri de
săpun „de casă”, cu care nu
puteai să speli decât rufe,
necum să te speli pe cap ori
pe față… Pentru corp ne
spălam cu „Cheia”, săpunul
universal odinioară, căci era
și singurul.

Cum eu eram cel
mai mic, pe mine cădea
măgăreața! Adică eram os-
ândit să stau ore în șir să în-
vârt pasta tot mai groasă din
cazan, să nu se prindă, să
se omogenizeze uniform. În
felul acesta energia
mecanică se transforma în
energie chimică, aveam să
învăț la școală mai târziu!

Cele două momente
s-au combinat în mintea
mea într-un mod straniu și

dureros. Din pricina vorbelor
aruncate lui Pompilică, și
din pricina experienței pe
care o aveam în materie de
făcut săpun, am început să
am coșmaruri, să visez
cazanul cu fiertura de
săpun, colcâind de resturi
umane: degete, genunchi și
alte încheieturi, urechi… Mă
trezeam din somn
înspăimîntat când din cazan

se holba la mine un ochi,
niciodată doi, clipind som-
noros… Mă opream din în-
vârtit linguroiul și mă
trezeam asudat și bucuros
că nu fusese decât un vis…

Cu toate astea,
când se răcea fiertura
sordidă și se solidifica, iar
mama o tranșa în calupuri,
eu priveam atent, fascinat.
Nu m-aș fi mirat să apară
vreo unghie, vreun deget pe
care cuțitul mamei să-l
secționeze, să-l seg-
menteze, să-l tranșeze…
Cum se întâmplă când tai
toba din măruntaiele de la
porc…

Pe scurt, am avut o
copilărie marcată de acest
coșmar, domnule Puiu!…
Dar ce zic eu copilărie?! Ul-
timul coșmar pe „această
temă” l-am avut în vară…
Numai că în ultima vreme
reușesc în vis să mă
detașez și să „transpir” mai
puțin!… Deh, între timp m-
am făcut băiat mare și am
aflat că povestea cu
săpunul evreiesc este
scornită!…

Nu, nu m-am putut
bucura când am aflat că
povestea cu săpunul este
scornită! Am știut că voi
continua să mă lupt cu fan-
tasmele nopții, ba chiar
urma să adaug exasperarea
că nu mai scap nici acum de

blestematul ăla de săpun,
acum când știam
adevărul!… Dar știam că,
teoretic, ar trebui să mă
bucur!… Și încercam să mă
bucur!

Lucrurile sunt ceva
mai complicate, dar deja
simt, acum, când le
povestesc, o ușurare că în-
cepe să se ițească în sub-
solul minții mele… Efectul

este cunoscut și mă supăr
pe mine însumi că nu am
încercat mai demult această
terapie. Așa că o să-mi fac
timp să povestesc la cât mai
multă lume cum a fost, cum
am fost eu o victimă
colaterală a holocaustului…
Se poate spune și așa! Nu?!

Cu alte cuvinte, cred
că mă voi vindeca de infa-
mul săpun care-mi bântuie
nopțile făcând puțină
literatură pe acest subiect…
Dacă domnul Puiu nu mă
lua la rost poate că nu-mi
dădeam seama că aceasta
este soluția, terapia
vindecătoare! Literatura,
scrierea literaturii ca balsam
sufletesc!… Despre asta
este vorba! Literatura, când
o scrii, te vindecă de
subiectele, de obsesiile
puse în pagină!

Ar mai fi și episodul
întâlnirii cu săpunul evrei-
esc. Prima oară, când eram
student, cazat la căminul
Călărași, iar colegul de
grupă Marian Pirnea a de-
coperit în vecinătatea
căminului un soi de muzeu
evreiesc, unde tronau, într-
o vitrină centrală, câteva
bucăți de săpun… Vesti-
tul!… M-am dus să-l văd.
Prea mult nu m-am putut
apropia. Un miros rânced
m-a scos afară din muzeu.
Mirosul de om făcut săpun,

mi s-a părut!… Și mirosul
ăla, n-am scăpat nici până
azi de el!… Azi, când știu că
săpunul făcut din materie
primă umană nu a existat
niciodată! Când știu că
abjecția umană nu s-a
coborît totuși până la
asemenea performanțe…
Dar degeaba știu!… A doua
oară la Muzeul de Istorie de
pe Calea Victoriei, pe la mi-

jlocul anilor 90. Se știa deja
că pârdalnicul de săpun era
o scamatorie joasă,
netrebnică, și cu toate astea
încă mai era purtat ca sfin-
tele moaște prin Europa.
Am intrat în nevrednica
expoziție, dar după câțiva
pași m-am întors în stradă,
să respir ca lumea, să nu
mă sufoc!…

Da! Mă pot declara
o victimă colaterală a Holo-
caustului! Și este exclus să
fiu singura!… Iar ca să ies
din această stare, de
victimă, domnul Puiu, fără
voia sa, mi-a arătat calea,
mi-a dat drumul, cum ar zice
Noica: să fac puțină
literatură …a săpunului! Să
descriu pentru uzul public
spaimele și fantasmele de
care m-am lăsat vizitat. Voi
scăpa astfel de ele?
Negreșit! Așa făceam de
fiecare dată când, copil
fiind, visam urît și mama mă
întreba ce am visat și mă
punea să-i povestesc cu
amănuntul!…

Dar coșmarul cu
săpunul nu-l povesteam,
căci știam că nu-i coșmar,
nu-i vis!… Mă gândesc
acum: la noi în casă așa s-a
ștuit, că nemții i-au făcut
săpun pe evrei. Iar eu mă
uitam cu ochi întrebători la
doamna Nagel sau Stein-
bech, să aflu cine din familie

pățise necazul… Dar la
subiectul acesta nu se
ajungea niciodată în
prezența vecinilor sau pri-
etenilor evrei. Le menajam,
credeam noi, suferința,
umilința, batjocura
nesfârșită de care
avuseseră parte. Când și
când se amintea acest
păcat fără iertare, când
venea vorba de nemți!…
Nenorociții ăia de nemți!
Oare în familiile de evrei ce
s-a știut?! Oare spaimele
mele le-a trăit și vreun pui
de evreu?!… Nu cumva
printre evrei s-a știut tot tim-
pul adevărul?! Nu cumva
niciun evreu nu a trăit
spaimele mele?!… Ce zici,
domnule Puiu? De câte ori
ai visat cum sunt fierți la foc
mic evreii în cazanul de
făcut  săpun?!…

Î n c h i p u i n d u - m ă
evreu, pui de evreu, mă în-
treb cum aș fi reacționat la
povestea zguduitoare a
săpunului!… Și alte întrebări
mi le pun acum, când dom-
nul Puiu se miră de mine că
mă bucur de holocaust că n-
a fost decât un vis, un
coșmar!… Pe mine m-a
rușinat, ca om, m-a „turtit”
povestea cu holocaustul, m-
a marcat în cel mai profund
strat al umanității mele! N-
am avut pe nimeni în familie
să mă oblojească și să-mi
spună la ureche că săpunul
acela nenorocit nu a existat!
Că n-au existat nici abaju-
rurile alea, și mai de
pomină! Că n-au existat nici
cele șase milioane,
cumplitele!… Eu i-am crezut
pe propagandiștii holocasu-
tului, iar asta m-a costa
foarte mult! Și mai că-mi
vine să întreb: dar pe mine
cine mă despăgubește pen-
tru suferințele îndurate cu
ocazia holocaustului?!

Post scriptum: Și,
cine știe, dacă am să fac
literatură pe tema holocaus-
tului, nu cumva o să se
ridice cheremul rabinic
abătut asupra mea, cu toate
jalnicele și penibilele sale
consecințe asupra colegilor
mei evrei? 

Mi-e dor de câțiva
dintre ei!… Nebunul de
rabin le-a interzis să-mi mai
dea bună ziua!… Se zice că
nu iei premiul Nobel dacă
nu scrii despre Holocaust!…
E prea mult premiul Nobel
pentru mine. Nu țintesc atât
de sus. Mi-e destul un somn
bun, fără vise!… 

Altceva nu vreau de
la binefăcătoarea noastră
viață dacă voi scrie și eu de-
spre holocaust!

●
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Dosar special: Terorismul revizionist ungar Dosar special: Terorismul revizionist ungar 

Aurel I.
Rogojan

NNeorevizionismul ex-
tremis maghiar sub stindard-
ele N.A.T.O. şi Uniunii
Europene

După aderarea Un-
gariei şi a României la
Organizaţia Tratatului At-
lanticului de Nord şi inte-
grarea în Uniunea
Europeană, neorevizioniştii
au operat adaptări de strate-
gie şi tactică, transferând
partea de acţiune, în
contradicţie vădită cu ideea
europeană, pe seama unora
dintre organizaţiile revizion-
iste extremiste ori cu carac-
ter paramilitar, dintre care pot
fi menţionate: „Garda
Maghiară”, „Noua Gardă
Maghiară”, „Legiunea
Secuiască”, „Descălecarea
2000”, „Mişcarea de Ungaria
a Tineretului”, „Tinerii
Maghiari Uniţi”, „Societatea
Trianon”.

Garda Maghiară (Magyar
Gárda)

Este o organizaţie de
extremă dreaptă, fondată în
anul 2007 de Partidul Jobbik
şi scoasă în afara legii de Tri-
bunalul Budapesta în de-
cembrie 2008, decizie
confirmată în mod definitiv şi
irevocabil de Curtea de Apel
Budapesta, în data de 2 iulie
2009. După câştigarea, în
2010, a alegerilor de către
„Fidesz” şi „Jobbik”, „Garda
Maghiară” şi-a reluat activi-
tatea. „Garda Maghiară” a
folosit de la începutul
existenţei sale simboluri din
recuzita formaţiunilor fasciste
din Ungaria interbelică. Lid-
erii formaţiunii s-au remarcat
printr-o retorică rasistă şi
xenofobă, ceea ce a dus la
scoaterea formaţiunii în afara
legii. Liderii „Gărzii Maghiare”
au declarat că doresc „să
apere Ungaria pe plan fizic,
moral şi intelectual”. Garda
este considerată drept
moştenitoare a „Partidului
Crucilor cu Săgeţi” datorită
uniformei negre, a
jurământului de credinţă şi a
utilizării drapelului alb striat
cu roşu, emblemă legendară
a liderului tribal Árpád,
emblemă instrumentalizată
ideologic de „Partidul Crucilor
cu Săgeţi”. Conducători:
Vona Gábor, fondator şi Für
Lajos, fost ministru al
apărării. Mişcarea are ca
scop „pregătirea spirituală,
sufletească şi fizică a tinerilor
pentru apariţia unor situaţii
excepţionale, când este
nevoie de oameni tari".
Gardiştii poartă uniforme şi
sunt instruiţi pentru folosirea
armelor. „Aproximativ 1.000
de persoane au participat la
manifestarea de depunere a
jurământului organizată de «

Garda Naţională Ungară »”,
la data de 04.07.2010, în
Piaţa Erzsébet din Bu-
dapesta. Şeful noii mişcări
este Kiss Róbert, fostul
căpitan-şef al «Gărzii Un-
gare»”. Evenimentul a avut
loc la un an de la dispersarea
manifestării organizate de
către fosta «Gardă Ungară»,
dizolvată printr-o sentinţă
judecătorească definitvă. [...]
Poliţiştii au arestat în mod
preventiv, pe parcursul zilei
de 04.07.2010, 70 de per-
soane. Vona Gábor,
preşedinte «Jobbik» şi lider
al facţiunii „Jobbik” din cadrul
Parlamentului Ungar, a citit
jurământul Gărzii Naţionale
Ungare. [...]” („Népszabad-
ság”, Ungaria, din
05.07.2010)

Forumul Democrat
Ungar (MDF) consideră că
există tot mai multe indicii că
Jobbik (Partidul Mişcarea
pentru o Ungarie mai Bună)
are legături strânse cu
organizaţia „Săgeţile Un-
gurilor”, suspectată de
săvârşirea de acte teroriste.
Preşedintele filialei Bicske
(judeţul Fejér) a intrat în
atenţia Procuraturii Generale
a Ungariei pentru deţinere de
armament şi furnizare de
muniţie organizaţiei extrem-
iste „Săgeţile Ungurilor” (con-
form Magyar Hirlap,
03.03.2010, MHO/MTI).
Organizaţia de extremă
dreaptă „Săgeţile Ungurilor”
a fost implicată în pregătirea
unui atentat împotriva depu-
tatului din partea Partidului
Socialist, Ecsedi László.
„Săgeţile Ungurilor” şi-a re-
crutat membri şi din Româ-
nia. În luna mai 2009, în
Ungaria a fost arestat, pentru
acte de terorism, Szász
Endre, originar din Sâmbriaş
(judeţul Mureş). Szász Endre
apare şi ca membru în
asociaţia „Pesti Ellenallás”
(„Rezistenţa din Pesta”),
parte a „Mişcării tinerilor din
cele 64 de comitate” („Hat-
vannégy Vármegye Ifjúsági
Mozgolom” - HVIM),
considerată de extremă
dreaptă în România, Un-
garia, Serbia, Slovacia şi
Canada. Organizaţiile de
extremă dreaptă maghiare
au fost implicate şi în acte de
terorism internaţional, cel mai
cunoscut fiind atentatul eşuat
împotriva preşedintelui Bo-
liviei, Rosza-Flores Eduardo.
În acest caz a fost implicat
Révész Tibor, conducătorul
„Regiunii Secuieşti” (conform
„Magyar Nemzet”,
20.05.2009).

Garda Naţională a Patriei -
Carpaţi („Kárpát-haza
Nemzetőrség”)

A luat fiinţă în luna
februarie 2007. Preşedintele
Gărzii Naţio¬nale a Patriei–
Carpaţi, Papp Lajos, a de-
clarat că scopul organizaţiei

este „a veghea la ordinea
morală a naţiunii noastre[....]"

Noua Gardă Maghiară („Új
Magyar Gárda”)

La scurt timp după scoaterea
în afara legii a Gărzii
Maghiare, foştii membri s-au
reorganizat în „Noua Gardă
Maghiară”, care şi-a deschis
filiale şi în România. De Ziua
Naţională a României, mem-
bri ai „Új Magyar Gárda”
(Noua Gardă Maghiară) din
judeţul Harghita au provocat
tulburarea ordinii în centrul
municipiului Cluj, ca urmare
a unei tentative a acestora
de a comemora 91 de ani de
la înfiinţarea Batalionului Se-
cuiesc, unitate militară din
cadrul Diviziei Secuieşti,
implicată în războiul româno-
ungar din 1919. Acţiunea
preconizată nu a fost
autorizată, iar cca 200 de
tineri români i-au întâmpinat
protestând, fiind necesară
intervenţia a numeroase forţe
de jandarmerie şi poliţie,
pentru prevenirea even-
tualelor acte de violenţă.
Cluj, 15 martie 2010. Liderul
organizaţiei extremiste Noua
Gardă Maghiară, Balázsi Pál
Gergely, a fost ridicat de
poliţişti clujeni la finalul
manifestărilor dedicate Zilei
Maghiarilor de Pretutindeni.
Tânărul avea pe uniformă
însemne fasciste, interzise
prin lege în România.

Mişcarea Tinerilor din cele 64
de Comitate (Hatvannégy
Vármegye Ifjúsági Mozgalom
- H.V.I.M)

Este o mişcare a
tineretului maghiar, adept al
ideologiei de extremă
dreapta. A fost fondată în
2001 de cătreTorczkai Laszlo
care, în octombrie 2006, a
cedat conducerea lui Zagyva
György Gyula. Mişcarea, aşa
cum este calificată de presă
occidentală, se revendică din
idealurile „Ungariei Mari",
partajată în 1920 prin Tratatul
de la Trianon şi redusă în lim-
itele sale teritoriale. H.V.I.M.
s-a făcut remarcată prin
acţiunile virulente din Serbia,
Slovacia şi România. De
asemenea, H.V.I.M. a efec-
tuat numeroase activităţi „în
favoarea revendicărilor
minorităţilor maghiare din
ţările vecine Ungariei", in-
trând în coliziune şi cu legile
ungare. Manifestaţiile antigu-
vernamentale din septembrie
2006 şi atacarea clădirii Tele-
viziunii Naţionale Maghiare
au făcut ca mişcarea să fie
cunoscută în întreaga lume.
„Mişcarea Tinerilor din cele
64 de Comitate" (H.V.I.M) a
demarat în Transilvania o
campanie împotriva ţiganilor
şi evreilor, fiind distribuite
manifeste cu mesaje de mo-
bilizare la luptă, în vederea
stopării criminalităţii ţigăneşti,

„împotriva evreilor care
cumpără pământurile şi a
polit icienilor-marionetă".
Acţiunea a fost sancţionată
salutar de presa de limbă
maghiară, care a considerat
că „[...] mişcarea de tineret ar
trebui să-şi regândească
apelul, să analizeze dacă are
voie să instige în casele
noastre prin intermediul unor
foi volante care ne lezează
comunitatea, care nu pot
genera altceva decât
propagandă neofascistă".

Pe forumurile
organizaţiilor extremiste din
România a început să circule
jurământul. Viitorii membri
trebuie să jure că:

- vor apăra „supuşii Sfintei
Coroane din Bazinul Carpatic
(...) şi patria, chiar cu preţul
vieţii";
- vor accepta „recomandările
celor mai înalţi lideri ai
mişcării", fără a se abate de
la drumul pe care au fost
iniţiaţi;
aspiranţii trebuie să se
supună ordinelor superiorilor,
să respecte regulile scrise şi
nescrise ale mişcării;
- vor urmări „trădătorii,
necredincioşii şi duşmanii în
război până când îi vor pustii,
până când vor primi
pedeapsa pe care o merită".

În luna ianuarie
2009, presa locală din judeţul
Covasna a semnalat cazul a
doi tineri, Ferenczi Lehel şi
Pál Hunor, prinşi în flagrant
de o patrulă a jandarmeriei,
în timp ce scriau pe un panou
publicitar din Sfântu Gheo-
rghe mesajul „Ţinutul Secui-
esc nu e România". Ambii
sunt membri ai Mişcării Tiner-
ilor din cele 64 de „Comitate",
Ferenczi Lehel fiind
preşedintele HVIM Sfântu
Gheorghe.

Legiunea Secuiască
(„Székely Légió”)

Reînfiinţată în anul
2002, „Legiunea Secuiască”
are scopul „de a reda se-
cuilor din Harghita şi Cov-
asna teritoriul străbun".
Membrii sunt racolaţi prepon-
derent din rândul tinerilor int-
electuali plecaţi la muncă în
Ungaria. Unii sunt
recomandaţi de preoţii biseri-
cilor din Ardeal - romano-
catolică, calvină sau
unitariană - cu activitate
militantă în Consiliului
Naţional Secuiesc. Legiunea
secuiască are statut legal şi
este recunoscută de către
statul ungar, având sediu şi
un depozit cu armament în
localitatea Dunaújváros.
Legiunea Secuiască îşi
desfăşoară activitatea în
România, antrenându-se în
Munţii Ciucului. Liderul
Legiunii, autoproclamat „Co-
mandant Suprem al Legiu-
nii", Révész Tibor, este
născut la Sfântu Gheorghe,

în anul 1976. A părăsit
România în urmă cu 15 ani şi
a devenit expert în bombe ar-
tizanale. În 2009, în Bolivia a
fost neutralizat un comando
de mercenari, din care
făceau parte Eduardo
Rózsa-Flores (dublă
cetăţenie maghiară şi
boliviană), Tóásó Előd
(cetăţean maghiar născut în
România, absolvent al Acad-
emiei Militare Maghiare
„Zrínyi Miklós") şi Magyarosi
Árpád (cetăţean român sta-
bilit în Ungaria), membri ai
„Legiunii Secuieşti", alături
de irlandezul Michael Martin
Dwyer, membru al Armatei
Republicane Irlandeze
(I.R.A.), care pregătea un
atentat iminent împotriva
preşedintelui bolivian, Evo
Morales. Aceasta implicare
nu poate fi decât de natură
să sugereze că „Legiunea
Secuiască" nu este doar o
organizaţie extremistă care
militează pentru autonomia
secuilor din regiunea
Harghita- Covasna, ci şi in-
strumentul unor servicii se-
crete, de care se uzează în
operaţiuni clandestine de
mercenariat, pentru
comiterea de asasinate
politice.

Numărul secuilor din
România variază, după
diferitele surse, între 150 şi
831, ceea ce este de natură
să demaşte o diversiune şi
nu numai atât. Pentru ca
organizaţiile politice prin care
reprezentanţii ungurilor au
acces la privilegiile puterii să
nu fie, cel puţin direct, impli-
cate în atentate la adresa
Constituţiei României,
neorevizioniştii şi extremiştii
dreptei maghiare se folosesc
de „secui” şi de „Ţinutul Se-
cuiesc”, ca de un simbol.
Declaraţia liderului U.D.M.R.
a atras imediat reacţiile
vehe¬mente ale partidelor
politice, mai puţin ale Par-
tidului Naţional Liberal, care
guverna cu Markó Béla ca vi-
ceprim-ministru. 

Tot mai frecventele
derapaje anticonstituţionale
ale U.D.M.R., dar mai ales
escaladarea provocărilor
naţionalist-separatiste ale
coloanei a V-a a
internaţionalei neorevizion-
iste, a determinat reacţii en-
ergice, dar nu şi suficiente
luări de poziţie în Parlamen-
tul României (Anexa 13). 

●



Ghimpele Națiunii

Țării, cât mai mulţi tâmpiți!Țării, cât mai mulţi tâmpiți!

Cezar 
Adonis Mihalache

NNu, nu va ieși ni-
meni în stradă! Nu va fi un
protest „Colectiv” pentru așa
ceva… Și chiar dacă părinții
ar trebui să meargă dintâi în
piața publică să dea cu tem-
belii din Ministerul Educației
de pământ, nu se vor duce.
Pentru că, nu vor fi deranjați
că se scoate ora de Limba
latină din curricula scolară
gimnazială! Și nici măcar re-
ducerea orelor de Limba
română nu-i va încrâncena!
Nici pe părinți, nici pe
elevi… Dimpotrivă! Oricum,
mulți dintre părinți vorbesc 
o limbă manelizată,
macelărită de-a dreptul… O
limbă subvulgară, de
tarabă. Iar elevii… Vor avea
motive să-și demonstreze 
la examene adevăratele
„posibilități”, fără piedicile
impuse de subtilitățile limbii
române! Și nu vor mai putea
fi arătați cu degetul că se
găsesc într-o situație
dezastruoasă în privința
posibilității de citire și
înțelegere a unui text! Că 40
la suta dintre ei nu doar că
nu reușesc sa citească flu-
ent, dar nici măcar nu pot
descifra mesajul unui text,
fie el literar ori nonliterar!

Poate doar bunicii
noștri, care și-au tocit
coatele pe bănci, buchisând
fără drept de apel Latina și

Româna, și care au înțeles
sensul acestor materii,
agasați de rusa stalinistă, să
fie un pic revoltați. Dar pe ei,
obosiți de viață, depăsiți de
posibilitățile de a înțelege
puerilele „curricule” impuse
de sistem, cine să-i as-
culte?!

Evident, doar un sis-
tem care a dus agrama-
tismul și analfabetismul la
rang de politică națională,
care a transformat person-
ajele acuzativului plesnit la
nimereală din vârful limbii în
tâmpla auditorului de feluriți
miniștri și șefi de Camere,
puteau concepe o aseme-
nea „curriculă” școlară. Una
care să le estompeze, lor,
lipsa crasă de cunoștiințe
dar care să pregătească și
generația de submediocrii
de care are nevoie Europa.
Pentru că menajerele,
culegătorii de căpșuni nu
trebuie să vorbească o
limbă corectă, nu?! Cel
puțin, nu limba lor natală! Au
fost câteva zeci de profesori
pe acele plantații și nu au
cules mai mult ca alții. Și
apoi, pentru a curăța
toaletele străinilor și a
șterge bătrânii altora la fund
nu e nevoie de latină… Nici
măcar de o română
manelizată. Ci de o școală
care să scoată, nu tâmpiței
pe bandă, că asta se
subînțelege, din manualele
alternative!, ci sclavi. Care
să nu aibă habar de istoria

lor, să nu aibă o limbă a lor
în care să se pronunțe.
Căci, ar putea înțelege di-
mensiunea grandioasă a
moștenirii ancestrale pe
care o au. Dar pe care o
colonie nu trebuie să o ac-
ceseze. Pentru că ei trebuie
să devină doar o generație
de lucrători, tăcută, spășită,
fara reper în trecut și fără
identitate.

Acum se vrea
eliminată ora de Limba
latină… Primul pas…
Eliminată, nemțește, adică
direct din bisturiul veneti-
cilor. Vor urma, Istoria
Românilor, mai ales când,
peste câteva generații, ele-
vii vor citi numele latinilor
făuritori de civilizații ca într-
o limbă străină. Și li se vor
părea atât de străine aceste
nume că nu le vor înțelege
rostul în istoria noastră! În
manualele noastre de isto-
rie! Și vor veni alți tembeli
care vor elimina și Istoria
Românilor din curricule…

Se vor bucura poate
unii parte a inteligenței
noastre naționale… Că vor
vedea în acest pas un avânt
pentru teoriile lor de demon-
strare a neapartanenței
noastre latine. Doar că
acest „Noi nu suntem
urmașii Romei!” s-ar putea
transforma într-un „Noi nu
suntem urmașii nimănui”.
Căci, într-o curriculă
curățată de greoaia latină și
remodelată cu un număr su-

portabil de ore de română,
cine va mai avea timp să le
transmită copiilor noștri tot
acel vocabular de cuvinte
dacice?

În schimb, îi vom
transforma pe elevi în
cetățeni care își cunosc
drepturile! „Educație pentru
cetățenie democratică” ori
„Educație interculturală”…
Dar în ce limbă vor dibui ei
aceste sensuri „intercultur-
ale”? Și a cui „interculturali-
tate”? La vârsta la care ar
trebui să pătrundă
frumusețea limbii natale, să-
și cunoască rădăcinile limbii
pe care o vorbesc, să
înțeleagă de unde vin cuvin-
tele în care se exprimă,
pentru a pricepe cât de
mândri trebuie să fie ca
stăpâni ai acestor vorbe, îi
învățăm să-și ceară drep-
turile de… cetățeni? Dar ce
știe un copil despre drep-
turile lui? Ce știe un copil
despre… protecția con-
sumatorului?

Să nu ajungem dară
să trăim vremurile în care
elevii se vor întreba cine
este acel Traian din imnul
țării?! Vremea în care copiii
n-or să aibă habar ce-i aia
„curriculum vitae”, iar
făuritori de programe
școlare de unde vine nu-
mele „curriculei” pe care au
măcelărit-o ei… Sau poate
chiar denumirile tilurilor cu
care s-au împopoțonat,
„magna cum laude”!

Cât de mult să-ți
urăști limba părinților pentru
a elimina două materii fun-
damentale?! Să negi orig-
inile gramaticii și
vocabularului limbii natale!
Să pui pe tavă „istoricilor”
maghiari un ferpar pe care
să rescrii cu mâna ta teza
lor fals istoriografică „limba
română nu e de origine
latină, ci un amestec de
turcă și slavă”. Să-ți urăști
într-atât țara încât să-i vrei
ștearsă identitatea?! Să fii
lipsit de orice respect față
de limba ta maternă? De
româniate? Cum se
cheamă un astfel de „inova-
tor de curriculă” dacă nu
trădător de neam și țară?!

Înlăturarea limbii la-
tine din școală reprezintă
însă doar un alt vârf de
lance al politici anti-
românești! S-a mai operat
în trecut cu această „armă”,
în perioada stalinistă, între
1949 şi 1956…

●

Nesimțirea care crește…Nesimțirea care crește…

Mihai
Vintilă

OObserv, cu mare mi-
rare, faptul că, în clipa în
care sunt prinşi că încalcă
legile, şi sunt arestaţi ime-
diat, politicienii noştri devin
nişte bolnavi în fază
terminală! Și cerșesc mila
publică! Ba, mai mult, ma-
joritatea nici măcar nu are
bunul simţ să tacă. Dar
când aţi furat, când v-aţi
bătut joc de noi plătitorii
corecţi de taxe, când ați
aranjat licitaţii, când sifonaţi
bani pentru partid, când
organizaţi chermeze pe
banii publici, când vizitaţi
cele mai năstrujnice locuri
de pe planetă, pentru aşa
zise „schimburi de
experienţă”, când ne
minţeaţi cu panseluţe şi bor-
duri nu aveaţi această fobie
a spaţiului închis numit
arest? Nu simțeații semne
de boală? Nu?! Păi, trebuia,
în primul rând, când aţi fost
aleşi în acele funcţii să vă
gândiţi la cei care v-au votat
nu la burdihanurile voastre
şi ale învârtiţilor din partidul
și clicile din care făceaţi
parte.

Boala se dezvoltă în
voi precum săpunul în casa
spânzuratului. Credeţi că
dacă nu suportaţi vă va

merge cum v-a mers până
acum? Un fel de soluţie de
învârtiţi cu care sunteţi
obişnuiţi. Dar uite că NU
mai merge! Degeaba mint
pentru voi doctorii care sunt
obişnuiţi a li se turna bac-
note toată viaţa în
buzunare. Nu mai merge!
Boala trebuie să fie boală
iar minciunile voastre se
prăbuşesc asemenea unui
castel de cărţi măsluite. Aşa
că acum trebuie să
suportaţi. Face bine la

conştiinţă!
Și tot de la un timp

observ că avem și o
creştere a… nesimţirii. Nu

există în societate sau
poate este cultivat acest
lucru, nu ştiu, respectul pen-
tru munca altuia. Te zbaţi
continuu într-o mocirlă din
care nu mai vezi ieşirea
încercând să vezi luminiţa
de la capătul tunelului. Totul
e parcă apăsător iar munca
ta nu e nici măcar
respectată pentru a nu mai
vorbi de a fi băgată în
seamă la adevătata sa val-
oare. În plus, apar tot felul
de nesimţiţi agramaţi care

rup cu dinţii din puţinul pe
care îl faci şi şi-l atribuie plin
de mândria dobitocului care
astfel a făcut şi el o mărgică

uitând de fapt că cel care
munceşte şi îşi cunoaşte
munca produce punga de
galbeni.

Furtul ca stil de viaţă
constituie astăzi un fel de a
fi iar cei care trăiesc din asta
nu înțeleg în mintea lor
îngustă că se descalifică pe
ei, dar, mai ales, pe cei în
jurul cărora stau şi care
poate la un moment dat au
avut încredere într-un astfel
de specimen. Niciodată nu
am avut pretenţii ori nu m-

am crezut buricul satului dar
măcar ce am scris şi am
publicat am făcut-o cu re-
sponsabilitate şi mereu cu
gândul că poate peste ani
cineva daca citeşte să nu
îmi poată reproşa puncte de
vedere sau opinii ranchi-
unoase, nepotrivite sau de-
formante…

Nesimţitul modern
fură de pe „facebook”, prin
facebook!, rânjeste stupid
din spatele unui ecran de
calculator şi crede, în pros-
tia lui masivă, că scrie isto-
rie. Că așa se scrie Istorie!
E doar un nesimţit care fură
şi care cultivă o altă
nesimţire: aceea a prostului.
Căci, să fii şi prost şi
nesimţit e maximul zilei de
azi. Şi, din păcate, sunt tot
mai mulţi, iar noi, ceilalţi, ar
trebui să începem ai izola
pentru că doar aşa
nesimţirea va involua.
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