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„Moravurile fără legi pot totul,

legea fără moravuri, aproape

nimic.” 

- Mihai Eminescu
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Mai „verzi” ca Mai „verzi” ca 
„omuleții verzi”!„omuleții verzi”!

Cezar Adonis

Mihalache

SSimțirea nu stă într-o
bucată de plastic… Dar une-
ori se impun și gesturi de
încredințare, fie ele și aparent
de bravadă. Și chiar dacă
este greu de spus cât din
gestul lui Traian Băsescu, de
a solicita cetățenia Republicii
Moldova, este parte a 
unei porniri sincere, 
merită apreciată continuitatea

implicării. Ar fi putut sta de o
parte precum predecesorii
lui… De partea fără zgomot a
Prutului… Fără a-și mai
atrage reproșuri și acuzații. Ar
fi putut mima, asemenea lui
Ion Iliescu și Emil Constanti-
nescu, formele oficiale ale
„interesului”. Și totuși, a decis
să facă un pas concret. Să-și
respecte promisiunea de a
solicita cetățenia Republicii
Moldova.

Probabil, dacă ar fi
să-i chestionăm, foștii
președinți ar spune că nu și-
au asumat un asemenea gest
pentru a nu alimenta tezele
rusofililor de la Chișinău
privind „expansionismul și
tendința imperialistă a
României”. Și poate, că la
timpurile lor, mai ales după
trădările pe care le-au făcut
față de frații noștri, chiar așa
ar fi fost taxați!

Acum, însă, conjunc-
tura este alta! Și, așa cum
frații noștri solicită cetățenia
Patriei-mamă, fie și din in-
terese economice, pentru o
viață mai bună, și noi, măcar
pretendenții la titlul de
unioniști, ar trebui să facem
gestul de acum a lui Traian
Băsescu. Mai ales că nouă,
cerând cetățenia Republicii
Moldovei, nu ni se poate
reproșa interesul personal. Și
ar fi cu adevărat doar un gest
de încredințare…

Surprinzător și deran-
jant e faptul că, deși suntem
așezați în partea cea mai

bună a „conjuncturii”, totuși,
aici a fost taxat cel mai dur
gestul lui Traian Băsescu!
Ne-am fi așteptat la o reacție
virulentă a „omuleților verzi”
de la Chișinău. Cu o reiterare
a tezelor expansioniste. Cu
pericolul alipirii Moldovei
printr-un mijloc abil. Căci,
oare ce ar fi dacă și noi,
măcar într-un un număr egal
moldovenilor care au obținut
cetățenia română, am deveni
cetățeni ai Republicii
Moldovei?! Cum s-ar așeza

talerele în cazul unui referen-
dum în cele două țări privind
Reîntregirea?!

Ne-am fi așteptat
dară ca partea filomoscovită
a Chișinăului să trâmbițeze!
Să se isterizeze că vin ai lui
Băsescu, iar după el cohorte
de alți politicienii care îi vor
urma gestul. Dar nu! Acolo
reacțiile au fost destul de
puține! În schimb,
filomașinăria a explodat aici!
Atâte acuze și vorbe de ocară
față de gestul fostului
președinte! Încă puțin și ai
spune că ar trebui acuzat de
trădare națională! Eventual
suspendat din funcția de…
român! Deși, la urma urmei,
fiecare cetățean al României
este și cetățean al fiicei
Basarabia; și invers!

Și nu poți sesiza
grotescul situației în care a
fost îmbrăcat demersul lui
Traian Băsescu. Că vrea să
fugă din țară! Așa o fi, dar
unde, în Moldova?! Apoi, că,
de fapt, ar vrea să candideze
la președinția Republicii
Moldova! Și asta ar putea fi,
dar timpul este oricum prea
scurt și îi lipsesc și cei zece
ani de rezidență dincolo de
Prut. Era de ajuns? Nu! Așa
că zvonistica părălălogilor a
continuat! Că s-a săturat de
România și vrea să plece! Să
scape de DNA și parchete!
Ori, poate, să se ducă mai
aproape de „stăpânul” de la
Moscova! (Dar de ce „mai
aproape”, nu i-ar fi mai simplu

să se ducă direct acolo?!). Și
nu în ultimul rând că vrea să
poziționeze electoral voturile
moldovenilor care au
cetățenia română și drept de
vot. Să le direcționeze spre
ce, însă?

Atâtea și atâtea
aberații de părălălogi că ar
ieși de o carte. Un volum de-
spre datul cu bâta instigării în
balta stătută a maselor ma-
nipulabile…

Când masele de grofi
politici ai politichiei maghiare

din Transilvania s-au 
năpustit să-și ia cetățenia
ungurească, vocile de azi nu
erau deloc isterizate! E drept
ăia nu voiau să bea din apa
Budapestei pentru a fugi
acolo! Că doar nu dădeau
sacii de belșug la care
ronțăiau ca șobolanii pe iarba
de pustă… Și puțini au fost
cei ce au arătat cu degetul
spre șefii de consilii județene,
primarii și funcționarii publici
din „secuime” care aveau
dublă cetățenie dar stăteau în
funcții publice.

Așa că, teoria expan-
sionismului românesc pe vâr-
ful de lance al solicitării
cetățeniei moldovenești, pe
modelul lui Traian Băsescu,
rămâne parte a fantas-
magoriei „omuleților verzi”.
Culmea, mai activi prin
interpușii de aici, decât cei de
dincolo de Prut. Ceea ce ar
trebui să ne dea de gândit!

Așadar, să acuze
acela care are și cetățenia
Patriei-mamă dar și pe cea a
fiicei sale! Și care a făcut
acest lucru din sinceritatea
simțirii, nu pentru a găsi o
eventuală rampă pentru
ieșirea din neîmplinirea finan-
ciar-profesională. Pentru că
mai există și o altfel de îm-
plinire. Pe care, e drept, nu o
poți cumpăra cu bani sau
funcții! …

●

Schengen, o piatră Schengen, o piatră 
de gâtul României…de gâtul României…

George

Alexander

SSunt multe lucruri care
au eşuat în Europa visurilor
noastre!… Nici nu mai ştim de
ce nu ne mai regăsim acolo,
uneori… Prea multe şi încur-
cate sunt compromisurile noas-
tre. Prea multe şi întortocheate
au devenit şi drumurile care nu
mai duc decât spre nicăieri…

Când Germania şi-a
negociat reîntregirea, un mare
om de stat, cancelarul Helmut
Kohl, prin diplomaţie şi tact, a
reuşit, în jocul strategic dintre
Est şi Vest, să susţină Interesul
Naţional! Obţinând ceea ce
multora nici nu le venea să
creadă: reunificarea poporului
german!

…Am trăit şi noi atunci
cu iluzia că nimic nu poate fi
imposibil!… Că putem merge la
fel de departe ca visele noas-
tre. Vă mai aduceţi aminte?
Eram şi pe atunci singuri… Noi,
poporul, am fost tot timpul şi
oriunde acelaşi… Aleşii noştri,
însă, pozând în marii
descălecători de neam (când,
Doamne, nu erau decât nişte
pitici!), se rătăciseră pe dru-
murile europene atunci,
plângând în pumni şi sus-
pinând… Aceşti rătăciţi ne ex-
plicau persuasiv că „România
şi Moldova se vor regăsi
cândva… În graniţele Uniunii
Europene!”, în veci, de-a pu-
rurea! Interesul Nostru Naţional
era, deci, încă de pe atunci, pe
moarte…

Cu o psihologie de
slugă, de majordom siret, uitat
undeva, la uşă, în penumbră,
ce pretenţii să mai ai într-o Eu-
ropa, fie ea şi unită?! Tu tot pe
dinafară te găseşti…

M-am gândit, sigur, că
milioane de români, privindu-i
pe gârboviţii care ridicau din
umeri a neputinţă… Cum poţi
să fii atât de josnic?! Cum poţi
să fii atât de las?! Cum poţi să-
ţi abandonezi în totalitate tre-
cutul, dar nu numai trecutul, ci
şi răspunderea faţă de vreun
viitor?! Cum poţi să le laşi în
mâinile altora?! …Iată că tim-
pul a trecut şi noi am rămas
exact acolo de unde am pornit.
Exact acolo unde am pierdut.
Ba chiar, situaţia este şi mai
grea! Cu asemenea oameni
politici nu experimentăm decât
dezastrul neîmplinirii noastre la
nesfârşit.

…Trăim, la fel, de nu
ştiu câtă vreme, cu iluzia că
spaţiul Schengen reprezintă o
realizare pentru noi! Indiferent
cine ajunge la guvernare, îşi va
propune, mai întâi de toate,
aceaşi fixaţie: să între neapărat
în spaţiul Schengen! Cu orice

preţ! Chiar dacă lumea nici nu
ne vrea acolo!… Chiar dacă
noi, însuşi noi, ne ferim de
multe ori să vorbim de funie în
casa mortului… Suntem, însă,
urcaţi din nou pe eşafod? Ni se
leagă o piatră de gât?

Iertaţi-mă dacă nu pot
fi de acord cu ceea ce ni se
inoculează în fiecare zi, pro-
gramat! De ce este atât de
uluitor să intri în „Schengen”?
Curg râuri de lapte şi miere pe-
acolo şi noi n-am aflat?! Un
conducător luminat ar fi făcut
tocmai invers! Şi, chiar odată
cu aderarea la UE! Imediat!

Ar fi protejat graniţele
ţării… Căci nu poţi să intri – şi
nici să rămâi! – în UE mutilat!
Nu poţi nici să „integrezi” bucăţi
din Ţara ta cu alte state, de
dragul intereselor altora, să
rămâi fărâmițat… Ar fi protejat
firmele româneşti împotriva
concurenţei străine! Patrimo-
niul nostru cultural! Căci, dacă
totul este distrus în propria ta
ţară, care este sensul, oricărei
uniuni, atunci? Devenim
vasali? Colonie a cuiva?! Uităm
de noi?! Murim?!

Ar fi protejat oamenii
într-o Europa unită în care unii
sunt bogaţi, iar noi suntem
săracii…

A fost vorba, vreodată,
că intrăm în vreo uniune şi
dispărem ca popor, ca naţiune,
suntem asimilaţi de alţii,
cumpăraţi, scoşi la mezat sau
arătaţi cu degetul totdeauna
pentru că nu suntem îndeajuns
de ascultători şi plecaţi?!

O ştire apărută în ziare
îmi dă fiori… Exasperaţi de re-
fuzul Olandei de a acceptă ad-
miterea României în spaţiul
Schengen, decidenţii politici de
la noi vor să ofere olandezilor
portul Constanţa pe tavă!… Să
le-nmoaie inima acestor eu-
ropeni! Eu sper, însă, să fie
numai o glumă sinistră, căci, al-
tfel, ar fi o mare greşeală. Nu
cred că românii ar înghiţi-o şi
pe-asta! Nu poţi să le dai
extremiştilor de-afară, contra
şantajului, bucăţi din propria ta
Ţară!

…În loc să-i dai afară
pe cei care au venit aici să se
căpătuiască, să ne acapareze
existenţa, tu-decident politic,
ne arăţi că nu îţi pasă dacă mai
facem încă un pas spre mar-
ginea prăpastiei… care ne-
aşteaptă. Nu îţi pasă dacă
poporul tău o duce bine sau s-
a săturat de toate în acest
periplu, chiar şi de lalele…
Când eşti pe marginea
prăpastiei, să nu îţi spună ni-
meni că nimănui nu-i pasă
dacă eşti bine… Sau dacă te
stingi încet, pe dinlăuntru,
uitând de tine…

●
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Vagi semne de normalitateVagi semne de normalitate

Silvia

Jinga

MMare ne este bucu-
ria când dinspre România
ne vin semne de normali-
tate, chiar și așa vagi și
palide. Unul dintre ele este
recenta suspendare de
către guvernul Cioloș a legii
de eliberare condiționată din
închisoare. Conform acestei
legi infractorii care au
suprapopulat, în ultima
vreme, închisorile, puteau
să-și scurteze pedeapsa
dacă elaborau lucrări
științifice în timpul detenției.

O asemenea lege
năstrușnică a putut fi
născocită numai de mințile
unor parlamentari care n-au
și n-au avut vreodată de-a
face cu investigația și
creația științifică. Într-un in-
terviu acordat lui Cosmin
Ruscior în 12 ianuarie a.c.
Gabriel Liiceanu consideră
ideea elaborării de lucrări
științifice în penitenciare „ori
cinică, ori imbecilă”,
adăugând că imbecilă nu
este deoarece avea o țintă
sigură, scurtarea pedepsei
delincvenților. Gândindu-ne
la faptul că atât de multe lu-
cruri esențiale lipsesc în
România din cauza viciilor
administrative, masivelor
furturi de la buget, din cauza

aroganței extreme a aleșilor
poporului nu putem să nu
ne minunăm de inventivi-
tatea diabolică a legiuitorilor
naționali. Până la ce culmi
ale ridicolului i-a condus
parșiva lor inteligență! Știind
bine că i-ar putea paște
detenția au căutat toate
căile posibile să spele banii
murdari și să-și diminueze
pedepsele. Nici vorbă de
căință sau răspundere în
fața națiunii. Acestea sunt
pentru naivi și proști.

Legea care prop-
unea scurtarea pedepsei
contra lucrărilor științifice
redactate în închisoare a re-
flectat nivelul intelectual
precar al întregului parla-
ment românesc, fiind în
același timp o sfidare a
muncii de cercetare, a pro-
fesiei de cercetător și a
instituțiilor academice. De
asemenea, legea a spus
multe despre etica celor
care i-au sprijinit din 
exterior pe detractori: edi-
turi, referenți, cadre univer-
sitare, fețe bisericești,
administrația penitenciarelor
etc., toți aceștia slujindu-i pe
hoții capabili să cumpere
orice. Totul este de vânzare
la noi. De ce nu s-ar putea
cumpăra și știința la kilo-
gram?! Cu siguranță nu s-
au bucurat de interes din

partea editurilor deținuții
lipsiți de mijloace pecuniare.
Acest colaboraționism
dezgustător a revelat o
sărăcie mai detestabilă
decât cea materială și
anume sărăcia duhului de
care greu te mai poți vin-
deca. A pus în evidență un
grav proces de divorț se-
mantic în societatea
românească, unde con-
ceptele se golesc de
conținutul lor autentic, o
gravă răsturnare de valori.
Detractorii, cei mai mulți hoți
de la bugetul statului sau
din fondurile europene au
continuat să facă în în-
chisoare ceea ce au făcut
mulți ani nestânjeniți în li-
bertate: să fure, numai că în
redactarea pseudolucrărilor
furau fraze scrise de alții în
loc de cash. În fine, infama
lege ne-a arătat cât de ieftin
de dobândit este libertatea
pentru cei care au gravitat
în jurul puterii, corupte și ea.
Furtul academic s-a manife-
stat nu doar în închisoare, ci
și în afara ei la nivelul unor
înalți demnitari, dintre care
cazul fostului prim-ministru
Victor Ponta sau al fostului
ministru de interne, Gabriel
Oprea sunt mult prea
cunoscute.

O activitate febrilă
de copiști din munca altora

pentru a da la iveală macu-
latura salvatoare s-a
desfășurat la închisorile de
la Poarta Albă, Jilava, Ra-
hova, Găești, ajungându-se
la creșterea epidemică a
numărului „tratatelor” din an
în an. S-a ajuns în anul
2015 la editarea a peste trei
sute de astfel de scorneli de
care nimeni nu are nevoie în
afară de cel ce a vătămat
avutul statului. Cea mai
mare parte dintre aceste
„făcături” științifice a fost
editată la editura Sitech din
Craiova.

Ca să se pună capăt
acestei practici rușinoase
generată de o lege votată
pro domo de către parla-
mentarii complici la mizeriile
care se întâmplă în acea
țară, guvernul a propus, în 3
februarie a.c., suspendarea
ei până în septembrie. Este
doar un paleativ la o boală
cronică. O asemenea lege
trebuie abrogată pentru ca
răul să fie tăiat din rădăcină.
Această practică reprezintă
un atentat odios la ierarhia
reală a valorilor, o sfidare a
întregului mediu academic,
un condamnabil act de
transfer al hoției din planul
financiar în cel al culturii.
Delincvenții care aveau deja
o condamnare la activ au
fost stimulați prin această

lege infamă să comită un alt
set de infracțiuni în peniten-
ciare. Din ce creier bolnav a
putut ieși o asemenea lege?
Facem ce facem și
transformăm toate lucrurile
serioase pe care le atingem
în forme fără fond.

Liderul PSD-ului,
Liviu Dragnea a găsit cu
cale să se pronunțe îm-
potriva abolirii acestei legi
absurde, considerând faptul
o nedemocratică îngrădire a
libertății de expresie. Sigur,
sigur, dl. Dragnea, complice
la corupția extinsă din par-
tidul său a sărit să apere cu
o demagogie joasă pe cei
responsabili de ruinarea
României în sfertul de secol
care a trecut de la execuția
dictatorului. Ce fel de liber-
tate de expresie apără dl.
Dragnea? Dl. Dragnea
apără libertatea plagiatului
prezentat drept muncă
cinstită, apără impostura și
subversiunea. Poziția lid-
erului PSD este o mostră
tipică a pseudodemocrației
din România, a ascunderii
după deget a celor respons-
abili de falsificarea scării 
de valori în societatea
românească și a instituțiilor
statului, care se vrea de

drept.

●

Basarabeanul - specie rară, care dispare? Basarabeanul - specie rară, care dispare? 

Corneliu

Vlad

AAşa cum Hasdeu se
întreba dacă „Perit-au
dacii?”, noi putem vorbi de-
spre ce înseamnă azi a fi
basarabean şi chiar dacă
mai există, de fapt,
basarabeni. Întrebarea nu e
duşmănoasă, ci dureroasă,
iar răspunsurile sunt felurite.
Între ele, de referinţă este
abordarea devenită laitmo-
tivul cărţii „Sub patru
regimuri pe toate continen-
tele”, scrisă de strălucitul 
intelectual Alexandru
Budişteanu, la vârsta în-
tocmirii bilantului unei vieţi
bogate în strădanii, lupte şi
împliniri. Memorialistul, per-
sonalitate a arhitecturii şi ur-
banisticii (inclusiv că
arhitect-şef al Capitalei) şi
înalt demnitar în sistemul
Naţiunilor Unite, înainte de
a se consacră că nume ilus-
tru, s-a născut, s-a instruit şi
s-a format că român
basarabean. Iar această
„carte sapienţială” (apud
Radu Ciuceanu) stăruie, că
puţine altele, asupra a ceea
ce Petru Comarnescu
numea, chiar în titlul unei
alte cărţi de excepţie pe
subiect, apărută în 
1942, „Virtuţile sufletului
basarabean”.

Cine este, de 
fapt, basarabean? 

DEx'09 lămureşte
concis: „Persoană originară
sau locuitor din regiunea
istorică Basarabia”. Un
tărâm care, însă, nu mai
există pe harta din 1944,
după eliberarea/ocuparea
lui de către Armata Roşie şi
(re) apariţia republicii 
sovietice moldoveneşti.

Basarabeni ar însemna,
aşadar, că sunt astăzi
numai cei ce s-au născut
până în 1944 între Prut şi
Nistru, în România Mare. 

Nu şi, bunăoară,
mult mai tinerii ce scriu pe
ziduri şi pretutindeni
„Basarabia e România”.
Basarabeni, „adevăraţii
basarabeni”, ar fi, aşa luând
lucrurile, doar specia rară,
în dispariţie accelerată, a
„fericiţilor” născuţi în Româ-
nia Mare şi care trăiesc încă
în R. Moldova, dar şi în
România, Ucraina şi atâtea

alte ţări ale lumii, inclusiv în
Germania, unde însuşi şeful
statului este „neamţ
basarabean” după cum
chiar domnia sa afirmă. Pe
drept cuvânt, motto-ul cărţii
afirmă adevărul tulburător
că „Nu basarabenii au trecut
prin istorie. Istoria a trecut
prin ei”. Memorialistul îşi
asumă pătimaş şi cu patos
obârşia: „Eu consider că

rămânem - ce e drept, mai
mult sau mai puţin, dar
rămânem pentru tot restul
vieţii - produsul unei
provincii şi al unui neam,
ceea ce trebuie să
corespundă şi unei patrii,
reprezentată printr-o ţară”.
Şi, încă mai precis şi mai
apăsat: „Patriotismul meu
este dragostea faţă de oa-
menii şi pământul numit
Basarabia, implicit parte
inalienabilă a Moldovei şi
României”. 

Patriotism nu
înseamnă însă şi dispreţ

faţă de alte neamuri. În
răvăşita şi zbuciumata sa
viaţă, autorul (pe trei sferturi
român şi un sfert rus, cum
mărturiseşte), a întâlnit, la
Bucureşti, la O.N.U. şi „pe
toate continentele”, vorba ti-
tlului, mai toate seminţiile
pământului , dar a comuni-
cat şi a conlucrat cu toţi, i-a
înţeles şi i-a preţuit, după
cum i-a şi denunţat, pentru
memorie şi istorie, pe cei ce
au greşit faţă de alţi semeni.
Chiar şi pe acei români
„regăţeni”, veniţi în Basara-
bia, în interbelic, pentru a-i
„civiliza" cu bădărănie şi
aroganţă pe compatrioţii lor,
chiar şi pe ruşii/sovieticii sau
evreii care nu s-au compor-
tat la înălţimea demnităţii
umane în clipe istorice de
mare cumpăna ale Basara-
biei.

Am stăruit într-atâta
în prezentarea acestui
volum masiv (peste 600 de
pagini) pe starea şi destinul
de basarabean întrucât
însuşi autorul destăinuieşte
că „pentru mine Basarabia
este prefaţa, cuprinsul,
rezumatul şi concluzia vieţii
mele”. 

O viaţă de o mare
bogăţie şi complexitate, cu
momente dramatice, dar şi
creatoare, care l-au purtat
din vechi târguri
moldoveneşti retrase în timp

până în cabinetul lui
Ceauşescu şi incintele
onusiene de la New York.
Dramatică este şi o a două
întrebare esenţială
dezbătută în carte: accepţi
sau nu sistemul rău în care
trăieşti, ce alegi? „În ceea
ce mă priveşte - scrie au-
torul - am fost în principiu
contra lui, dar în practică l-
am acceptat”. Mărturisire
curajoasă, sincer şi impre-
sionant dezvoltată în
naraţiunea cărţii şi încheiată
cu o povaţa: „Pornind de la
asumarea unui trecut, inclu-
siv recunoaşterea sinceră a
greşelilor, îţi creezi premisa
mântuirii".

Cartea arhitectului 
şi intelectualului patriot
Alexandru Budişteanu
valorează şi rezistă prin sin-
ceritate, iar cele două
întrebări răscolitoare pe
care le supune atenţiei pub-
lice o detaşează pozitiv din
noianul de memorialistică al
momentului (în care nu s-a
prea excelat, cum remarcă
într-o magistrala prefaţă
subtilul eseist care este
prof. Radu Ciuceanu). Şi to-
tusi: cine e basarabean?
Simplu: cine se simte
basarabean.

●



4 Tichia de politician

Acestui început îi va răspunde sfârșitul!Acestui început îi va răspunde sfârșitul!

Aurel

Brumă

BBunicul Iorgu, pod-
gorean și filosof cu
școlaritate minimă era nelip-
sit de la pomeniri. „Vezi,
Marie, c-a plecat l-alde Mas-
gras. S-a dus fluierând cu
palmele-n pozunar. A plecat
pe-un drum o să vie pe cinci
și-n al șaselea o să doarmă
pe altă prispă”. Habar nu
avea vecina că la multele
pomeniri Iorgu bea cu
ceilalți vin din vinul lui, că
mânca sarmale abia în-
toarse de femei cu umplu-
tura în care orezul și ceapa
și carnea și frunza de viță
fuseseră duse furișat acolo,
cu o seară înainte, de
mama mare Maria.
Poveștile astea nu se
predau, nu interesează prea
mulți. Nici nu-i nevoie căci
omenia nu-i din carte, curge
cum sângele sau apa
Tecucelului și-n trupul duhu-
lui din om. Și de aici, de din-
colo, din parabola bănuțului,
m-am nutrit și eu în bucuria
sau renădăjduirea altuia.
Poate de asta nici nu m-am
opus, nu m-am speriat, pen-
tru un timp din timpul ăsta
tâmp, de îndesirea taxelor,
impozitelor. 

Or fi, spuneam,
fracțiile de întemeiere și
reîntemeiere a destinului
unor semeni. Fracțiile ace-
lea curg spre veteranii de
război, martiri de răsărit sau
apus, martiri. Bănuții pentru
mucenicii închisorilor comu-
niste, alte fracții cuvenite, in-
diferent de motivul politic al

detenției, a celor care nu s-
au frânt sub animalica
torționare, n-au încăput în
gropile comune și au rămas,
așa se cuvine, ca și ceilalți,
în creștineasca pomenire a
noastră. Durerii lor cu
supramăsură, familiilor lor în
derivă li se cuveneau
bănuții aceia, fracțiile de iu-
bire și de respect. Și cum
învățătura creștină își trage
tăria și din parabole, am
sperat cu o naivitate devas-
tatoare că milioanele de
jertfe vor fi temeiul renașterii
în adevăr a ființei naționale.

Speranță în fals,
întreținută electoral de
tagma politicianistă, un con-
glomerat vorace, măști
zâmbitoare ascunzând alți
torționari minerind arginții
din vânzarea pe altfel de
fracțiuni, bucată cu bucată,
a trupului țării sub privirea
anesteziată a celorlalți,
năuciții de sub petardele in-
tens colorate ale sloganelor
globaliste. Zarafii politici
încrucișați în rețeaua tot mai
densă mânuiesc expresiile
măștilor mincinoase de pe
scările templului istoriei
naționale.

Încăpățânați în re-
fuzul oricărui proiect restau-
rator de țară, zarafii
mondialiști, neofanarioți au-
tohtoni (unii cu dublă, triplă
cetățenie) continuă marșul
pauperizării populației,
desrădăcinarea, arsenalul
lor părând a fi pașnic sub
girul experimentelor din 
varii domenii: sănătate,
învățământ, teritorialitate,
etape dintr-un asumat pro-
ces de colonizare a

României, un dorit ghetou ai
cărui chiriași, urmând calea
„asistaților sociali”, pension-
arii care au avut unde și ce
să muncească, să-și admire
fiecare zi de supraviețuire
parcimonios dozată de prof-
itorii în exercițiu. De ce
chiriași? Fiindcă „cedarea
de suveranitate”, dimin-
uarea micii proprietății și
transformarea populației
într-o categorie cantinieră,
externalizarea pământului,
expulzarea continuă,
aparent sub însemnele
libertății de mișcare atent
dirijată a milioane de
români, ar putea, cred ăștia,
să șteargă definitiv orice
graniță și mai ales orgoliile
încă vii ale celor câteva mii
de ani de existență în duh a
națiunii. Sunt doar câteva
adevăruri - capete de
acuzare dintr-un proces în-
târziat al tuturor acestor de-
voratori de țară, de destine.
D.N.A.– ul, ca organism
justițiar păstrând credibili-
tate, încă, va fi înlocuit de
către recuperatorii de țară
cu o instituție de chirurgie
totală a corupției, demon-
tând fără nici o derogare co-
horta miilor de indivizi acum
ascunși după măști, mai
nou, cu tușe tehnocrate.
Este doar o predicție.

Sigur că familiilor
refugiate (mai ales femeilor
și copiilor terorizați de cu-
tumele unui islamism tribal,
de patriarhatul animalic al
luptătorilor pentru o cauză
informă) li se cuvine mâna
de ajutor a oricărui om din
lume și din România.
Bănuții, fracțiile de omeni-

tate sunt gata să coaguleze
speranța supraviețuirii aces-
tor conlocuitori ai planetei
dar în teritorii potrivite
exprimării lor în morală, cult,
forme de muncă. 

Din nefericire pentru
ei, atât prim-ministrul, gu-
vernul, președenția, mare
parte a parlamentului cred
cu încăpățânare sinucigașă
că aceste fracții de iubire
sunt la dispoziția lor, că
voința țării este un depozit
monetar al cărui curs stă la
dispoziția lor, marionete pe
sforile bruxelleze.

Grav și tragic totodată este
asumarea împământenirii
refugiaților islamici într-un
spațiu și într-o cultură total
deosebită acestora. Că
România este membră a
Comunității Europene? Ce
fel de membră, de ce grad
și cât de aserviți comenzilor
merkeliene vom fi dacă cen-
trul de comandă ordonă și
pentru România ridicarea
scenei-eșafod pentru
repetabilul spectacol tribal,
preistoric parcă, din ce în ce
mai fluierat chiar în interiorul
țărilor din centrul acestui
dorit imperiu federativ dar și
în multe din țările musul-
mane?! A ajuns România un
spațiu vidat, numai bun pen-
tru descălecătorii întârziați
ai noului val migrator în plin
secol XXI? Pentru cine și
pentru ce au votat românii
persoane ca membri ai par-
lamentului european dacă
limba română, cu toată
încărcătura ei de istorie,
morală, credință și valențele
comunicatoare a fost

lepădată în antecamera
forului cu multe steaguri
aparent aliniate la șubler, re-
spectivii repetând ca papa-
galii, textele de alții
întocmite?

Fracțiile de iubire
întru aproapele, bănuții din
propria sărăcie tot mai
agravantă nu vor fi refuzați
refugiaților de creștinii care,
mai mult ca sigur, îi vor
depune la bisericile unde se
roagă: ortodocși, catolici,
baptiști, șa.a. Vor fi trimiși
acolo unde refugiații au
primit o temporară găzduire,
Turcia sau altă țară prepon-
derent musulmană. Iar în
această provocare a mo-
mentului orice decizie a
vremelnicului prim-ministru
sau președinte va fi
sinucigașă pentru aceștia,
oamenii țării, inclusiv mil-
ioanele de români de peste
hotare ținând ferm și demo-
cratic sub ochi con-
damnarea noilor „totalitari”
sub forma referendum-ului.
Cunoscând rezultatul aces-
tuia în problema refugiaților
(o singură întrebare) vor
urma, în curgere normală,
celelalte: Al cui președinte
este Klaus Iohannis? Al cui
guvern este echipa de
tehnocrați? 

Pe cine reprezintă
parlamentarii acestei legis-
laturi? Cât și în ce formă vor
mai sta penalii cu mâna
adânc înfiptă în buzunarele
noastre. Iar acestui început
îi va răspunde sfârșitul...

●

Vorbe ticăloase! Vorbe ticăloase! 

Daniel

Roxin

TTupeul lui Tokes,
care mie personal îmi
stârnește greața, este fără
limite. Individul, supărat că,
pe bună dreptate, i s-a re-
tras ordinul Steaua
României pe care nu a mer-
itat-o niciodată, a început o
nouă tiradă de minciuni miz-
erabile la adresa României.
Precum în cazul Cofariu din
anul 1990, când un român
bătut cu bestialitate de un-
guri a fost prezentat în toată
lumea de mass media
ungurească drept o victimă
maghiară a criminalilor
români, și astăzi, indivizii de
teapa lui Laslo Tokes,
obișnuiți cu minciuna și ma-
nipularea, prezintă lucrurile
exact pe dos. Secuii
suspecți de terorism sunt
prezentați drept victime
politice, în timp ce discrim-
inarea practicată de unguri
față de români în așa zisul
ținut secuiesc este

prezentată ca toleranță și
umanism, pretinzându-se
că românii sunt cei care îi
discriminează.

Desigur, vorbim de-
spre o istorie de un mileniu
de abuzuri comise de unguri

în Europa, care i-a am-
prentat genetic și pe unii
dintre ungurii de azi, o isto-
rie de care aceștia nu vor să
se dezică visând încă la fan-
tasma Ungariei mari care nu
a existat niciodată.

Pentru a înțelege
până unde poate să meargă

creatura, citiți-i declarația:
„Guvernul României ne
provoacă pe secui şi unguri
prin acele măsuri an-
timaghiare din ultimii ani,
prin proiecte de legi an-
timaghiare, prin atrocităţi

împotriva tinerilor maghiari
din Târgu Secuiesc sau a
primarilor celor mai mari
oraşe secuieşti. Refuzăm
această atitudine a
majorităţii şi a guvernului
majoritar, dorim să devenim
din asupriţi şi din cetăţeni şi
comunităţi de gradul doi ai

României, parteneri ai
majorităţii, ai Guvernului.”

Cât tupeu să ai pen-
tru a pretinde că tinerii
maghiari sunt supuși la
atrocități de Guvernul
României? Problema este

că liderii noștri politici de doi
bani, care s-au pupat pe bot
cu UDMR-ul de o viață și le-
au făcut adeseori jocurile,
tac ca proasta în cucuruz și
nu au reacții ferme la astfel
de acuzații grave și minci-
noase. Pentru că individul
infectează cu astfel de

aberații nu doar presa
internă din România, ci și
presa occidentală, lucru
care este făcut în cor de mai
toți liderii politici din Un-
garia.

Ca un fapt divers, vă
informez că acum câteva
zile am primit un mesj pe
facebook de la o doamnă
foarte revoltată care mi-a re-
latat că, plecată fiind în Bu-
dapesta cu familia, a vizitat
muzeele din capitala Un-
gariei și a fost stupefiată să
îi audă în mai multe rânduri
pe ghizii maghiari prezen-
tând Transilvania ca pământ
unguresc, furat de români…

Asta este politica de
stat a Ungariei la nivel
internațional, iar politicienii
noștri, în loc să o condamne
tot internațional, se fac că
nu știu nimic.

Oricum, gargara
ieftină a acestui personaj va
trebui să îi stea într-o zi în
gât. Iar acea zi este
aproape! 

●



Ghimpele Națiunii

Bácsi viziacademicianul și steaua (ne)prieteniei!Bácsi viziacademicianul și steaua (ne)prieteniei!

Cezar Adonis 

Mihalache

CCam multe „stele” de
ale noastre au ajuns la
maghiaro-ungurime! Și pe
toate le-a prins la pieptul ie-
pelor de pustă taman Traian
„cel Mare”. „Mare”, pentru ei,
aproape cât un regat fantas-
magoric, ce să mai!, cât o
ploaie de stele de ale noas-
tre acaparate într-o
constelație a servilismului.

Pesemne, dacă
popa nu-și pierdea distincția,
nu am fi aflat niciodată de
bácsi Vizi. Și nici de feluriții
„enoriași” de pe apa Pustei
care au fost decorați de Tra-
ian Băsescu. Atâta doar că
„revoltații”, nu revoluționarii,
din umbra sutanei popei
Tőkés, au decis să dea și ei
cu pumnul în masă. Solidari
în drăcia de iredentism de
sutană!

Primul pe lista de re-
turnare a înaltei noastre
distincții este Sylvester Vizi,
fost şef al Academiei Ungare
de Ştiinţe (deși chiar nu pri-
cepem pentru ce merite

științifice a primit bácsi Vizi
Steaua României, dar poate
că neurologul a dezvoltat
secvența de gândire a celor
trei iepe de pustă hungaristă
– Tőkés, Viktor și Traian”), iar
acum, nu întâmplător
firește!, actual șef al
Fundaţiei Prietenii Un-

gariei…
Bácsi Vizi a înaintat

chiar o scrisoare reprezen-
tantului din „protectoratul”
visat de popa Tőkés, trântind
pe masa ambasadorului nos-
tru de la Budapesta o
scrisoare prin care azvârlă
distincția înapoi în curtea
Cotrocenilor și își
consemnează gestul, neaca-
demic, prin sublinierea pen-

tru cărțile de istorie hun-
gariste a rolului „istoric, cru-
cial și determinant” (!), pe
care l-a avut Tőkés în
Revoluţia din 1989.
Revoluția de la noi, că ungu-
rul își bagă nasul de acade-
mician, aici, în istoria
noastră!

Și ne zice șeful lojei
„prietenilor” („lojă”, că doar
nu o să conducă, postacade-
mic, o ceainărie, nu?!) 
că desprinderea medaliei
românești de la pieptul popei
„sugerează apariţia unui fel
de reabilitare a spiritului din
epoca Ceauşescu în Româ-
nia”.

Dar poate se gân-
desc prietenii din prietenia

cea mare, dar nemilenară,
să returneze statului român
și alte cele. Poate niște
păduri, conace, pământuri,
moștenirea Godju… Să facă
treaba până la capăt nu să
dea înapoi doar distincțiile
nemeritate. Că aveam noi
destui români merituoși care
să le primească de drept,
numai că Traian „cel Mare”
nu avea ochi, la acea vreme,
decât pentru un kurtoskolacs
de regiune autonomă pentru
prietenii lui, de la popa Tőkés
la Viktor Orban și, iată, acad-
emicieni budapestani, că ăi
ai Bucureștiului îi cam
dădeau cu limba română și
istoria peste nas! 

Oricum, în mâinile
m a g h i a r o - u n g a r i ș t i l o r,
distincțiile noastre își pierd
toată încărcătura simbolică.
Și s-ar răsuci și Cuza în mor-
mânt să vadă ce a ajuns „Or-
dinul Unirii” lui! O stea de
tinichea la pieptul
destrăbalaților care ne tot
cotcodocesc dezmembrarea
țării! Și dacă tot nu le mai tre-
buie distincțiile noastre 
pe piepturile lor 
de hungaroacademicieni

promilenariști, la ce le-ar mai
folosi toate cele luate de la
noi?!

Iar dacă bácsi
(h)academicianul Vizi se va
face pe mai departe că nu
pricepe pentru ce i s-a luat
popei Tőkés distincția, atunci
gestul lui sugerează, pentru
a-l cita, fie și parțial „idem”
(!), „apariția unui fel de re-
abilitare”, dar o reabilitare a
atitudinii anti-statale, anti-
constituţionale, revizionist-
revanşarde a popei
trădătoare. Și cine e solidar
cu popa Tőkés la groapa pe
care ne-o tot sapă, tot cioclu
iredenstist se cheamă! Căci
bácsi Vizi nu poate fi solidar
cu Tőkés doar pe partea de
inversiune istorică a faptelor
Revoluției noastre (și pe asta
vreți să ne-o furați năpârci
iredentiste?!), ci și pe
prezentul pentru care a fost
descalificat din rândul or-
dinului Steaua României.

●

Dintr-odată, 48 de șocați!Dintr-odată, 48 de șocați!

Corneliu

Florea

„A„Am fost şocaţi”...
Astfel începe PROTESTUL
împotriva propune-
rii desemnării Oanei
Stănciulescu ca membră în
Consiliul de Administraţie
TVR. Dintr-o deformaţie
profesională m-a atras în-
ceputul protestului fiindcă
nu-mi amintesc să fii citit în
literatura de specialitate ca
o desemnare pe funcţie a
unei ziariste să producă in-
stantaneu şoc atâtor per-
soane. 

Celor 48 care
semnează protestul le reco-
mand definiţia din DEX 
a şocului: „…tulburare
generală, bruscă şi violentă
a funcţiilor organismului
(provocată de o cauză
exterioară variată) care 
se manifestă printr-un
dezechilibru fizic şi psihic.’’
Grave dezechilibre, pe
capul acestor protestatari.
Săracii de ei!

Știam că şocul nu
este contagios, încă, prin In-
ternet, aşa că am citit şi eu
protestul şi aşa mi-am dat
seama că într-adevăr e
vorba de o forma de
dezechilibru psihic, prin at-
acul dat de toţi, grămadă,
persoanei care doar fusese
desemnată într-un consiliu
profesional, după o activi-
tate de 25 de ani în cea mai
democratică mass-media
din lume, cea bucureşteană.

Şocaţilor le era
teamă că, odată ajunsă în
Consiliul de Administraţie

TVR, Oana Stănciulescu va
„reabilita şi eroiza
personalităţi de orientare
legionară’’! Ei şi ce, pentru
atâta lucru să intre în şoc!?!
E opinia ei, nu le-o băga pe
gât semnatarilor! Dacă ar fi
cunoscut vorba aceia
romanească: „Gura lumii
slobodă/ Să mănânce
lobodă!’’ nu ar fi intrat în
şoc. Dar, mai ştii, poate
iniţiatorii protestului nu sunt
de pe aici. Poate. Apoi
ziarista este pusă la stâlpul

infamiei pentru ca „a criticat
legea 217 / 2015’’! În fapt
este o nelege, pentru 
că NU respecta Constituia
României. Citiţi protestul,
dar şi Constituţia României,
articolele despre libertatea
de conştiinţă şi exprimare a
cetăţenilor romani, în mod
egal, fără nici un fel de
excepţii, dragi protestatari.
Dar, ce li se pare grav
şocaţilor e faptul că Oana
Stănciulescu are şira
spinării şi este curajoasa
care, „împreună cu alţi
colegi au atacat INSHEW”,

pe scurt, cunoscutul Institut
Wiesel. Acest institut din
2005 tot studiază Holocaus-
tul din România şi nu mai
termină. Oana Stănciulescu
şi orice român e liber s-o
facă! Nu e nici o lege
internaţională care interzice
criticarea vreunei instituţii
sociale, nu e un tabu venit
dintr-un anumit astru care
să oprească critică socială.
Vedeţi de ce aţi intrat în
şoc?! Pentru că trăiţi în cer-
cul vostru strâmt, pe prin-

cipiul: Quod licet Jovi, non
licet… celorlalţi (bovi e
numai o rimă, maxima
latină punctează raţiunea

nedreptăţilor dintre oameni )
Sunt convins că nu

aţi înţeles nimic, fiindcă
sunteţi nişte şocaţi. Am să
apelez, în scop terapeutic
anti-şoc la „Some Elemen-
tary Comments of the Right
of Fredom of Expresion’’
scrisă de logicianul şi filoso-
ful Avram Noam Chomsky,
un critic social recunoscut
mondial. Citiţi-l pe profe-
sorul universitar A. N.

Chomsky, o personalitate
recunoscută în lumea
academică americană şi
care, evreu fiind, cunoştea
foarte bine marea tragedie a
neamului său din Secolul
XX. Cu toate acestea, spre
surprindere generală, nu a
ezitat să ia apărarea unui
profesor universitar francez,
Robert Faurisson care a
negat Holocaustul, că mai
apar şi asemenea spec-
imene, chiar de rang aca-
demic. Verificaţi pe Internet,
e încă liber! 

Avram Noam
Chomshy a pus dreptul
necondiţionat al liberei
exprimări deasupra incon-
testabilului adevăr despre
Holocaust pe care Fauris-
son îl nega. „Chomsky de-
fended Faurisson’s right to
express and publish his
opinions on the ground that
freedom of speech must be
extended to all viewpoints,
no matter how unpopular or
fallacious”. Halo, dragi
şocaţi, reveniţi-vă şi daţi-vă
seama că sunteţi rămaşi în
urmă, într-un cerc strâmt şi
strâmb. Sunteţi în vremea
când Elie Wiesel, eliberat
din lagărul de concentrare şi
ajuns la Paris, spunea şi
scria că „românii i-au trimis
în lagăr’’! 

Degeaba a încercat
Eugen Ionesco să-l
corecteze cu adevărul
situaţiei „nu românii, ci un-
gurii’’ că Wiesel a replicat:
„francezii nu ştiu istorie’’.
Aşa este şi protestul vostru
dezinformator şi prezumtiv,
cu care aţi atacat neloial o
ziaristă. Sunteţi mai mult

decât ridicoli, sunteţi penibili
în acest caz, aţi mai aruncat
un bidon de gaz pe un foc
ce n-avea nevoie! Ar fi bine,
când vă reveniţi, dacă vă
mai reveniţi, să citiţi şi „Top
10 Media Manipulation
Strategies’’ după ideile de
critică socială a lui Avram
Noam Chomsky. Bine ar fi
ca scriitorul Norman Manea
să publice un amplu eseu
despre criticul social Chom-
sky în paginile libere ale Ob-
servatorului Cultural.

Printre cei 48 de
şocaţi se află şi semnătura
unei „militante pentru drep-
turile omului’’ Bufonerie!
Nonsens! Dacă într-adevăr
ar fi militantă pentru aşa
ceva, atunci NU trebuia să
fie printre aceşti protestatari
şocaţi atacând o ziaristă
care îşi exersa dreptul la
liberă conştiinţă şi expri-
mare prevăzut în Constituţia
României şi Declaraţia
Universală a Drepturilor
Omului. Şi alţi semnatari, la
fel ca ea, pretind ca sunt
militanţi pentru drepturile
omului. Care om?!

Nu o cunosc pe
Oana Stănciulescu, ne
despart 10 000 de Km, dar
pentru nedreptatea făcută îi
întind mâna să se ridice. Să
fie în continuare raţională,
liberă şi luminoasă.
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