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„Ceea ce istoria nici unui 
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Ploșnița de Ploșnița de 
parlament…parlament…

Cezar Adonis
Mihalache

PPăi’, are o „meserie”
grea, cum altfel?! Că nu e
treabă ușoară să-și tot
târască hidoșenia de față-
spate pe podelele
alunecoase din Parlament
ori să se strecoare prin
colțurile urnelor de vot,
pline, nu cu pământ după
cum ar merita, ci de hârtia
din care își hrănește impos-
tura prezenței sale, rân-

jindu-și tâmp fața de
ploșniță bărboasă la elec-
torat. Și nu e de colea nici
efortul de zi cu zi de a-și
lăsa lipicioasa sa urmă
(scârbavnică, dar unică
dovadă a trecerii sale de
gândac păros prin viața
celorlalți), prin studiourile de
televiziune sau la întrunirile
altor ploșnițe, libărci și felu-
rite scârboșenii de etiologie
politică.

Și totuși, chiar dacă
recentele inepții debitate au
fost de-a dreptul grotești, nu
doar mizera sa prezență ne
face să-l dăm cu… flit (iar de
data asta ar merita una, nu
în „luneta” de curcubist, ci în
„parbriz”, între ochii ăia de
sconcs nesimțit), dar mai
ales lipsa de reacție a unei
săli letargice în fața unei or-
atorii veninoase. Pentru că
în vorbele lui pentru Aleșii
Locali ai Dezastrului Epic nu
a fost vorba de autovic-
timizarea specifică politrucă
de azi, javra politicianistă
care nici măcar rangul de
subepigon al „clasicului” an-

imal politic nu și-l poate
reclama, ci de o ură
viscerală față de ceilalți.
Față de cei Demni și Bravi.
O ură însoțită și de insti-
gare.

Cei prezenți, fie ei și
de la sinistrul ALDE, ar fi tre-
buit să fie primii care să-l
huiduie și să-l trimită acolo
unde îi e locul unui sconcs.
Dar au tăcut complice, frat-
ernizând, ca de la aleși la
(ne)aleși, cu fratele mai
mare în ale gândăcismului
politic. Iar din acel moment

au devenit la rândul 
lor biete exemplare 
ale politicodiversității de
p o d e a . P o d e a u a
submediocrități, acolo unde
se agită furnicarul acestor
gândaci tot mai scârboși.

Ei au dară „o
meserie grea”! Politicienii,
aceste subspecii ai clasei
„blatodeelor” (și ce bine li se
potrivește științifica denu-
mire dată de dinaintea de a
se fi înfiripat ei pe eșichierul
politic!). Ei sunt cei expuși
„riscurilor”! Și adevărat
grăita poate această sinistră
viețuitoare, dar înjumătățit!
Căci da, este un risc, dar
acela de a fi politician
corupt.

Jigodismul ploșniței
de parlament nu s-a oprit
însă doar la fluturarea
pseudoriscului expunerii lor
pe podelele politicii. Acolo
unde, da!, ar trebui striviți de
tălpile celor ce duc greul
țării. Veninul i-a curs aidoma
sângelui din nara celui în-
fierbântat de ură, aruncând
mizeria unei subcomparații

pe umerii poate a celor mai
demni oameni ai țării.
Ostașii. Cei ce în anonimat
își riscă viața în teatrele de
luptă. Și care sunt, în viz-
iunea ploșniței de parla-
ment, doar simple urme în
comparația cu PAȘII pe
care îi lasă ei, politicienii,
sub riscul zilnic de a fi
călcați în picioare pentru
singura lor „valoare”: furtul.
Sau pentru pensiile lor
nesimțite de aleși, ce vor
deveni poate indemnizații
de politicieni veterani, nu?!

Și nu, pentru astfel
de subspecii, politica nu
este doar o meserie grea, ci
mai ales una infectă. Mai
ales când se înghesuie pe
ciolan. Dar ca gândac de
„cultură”, senatorul Daniel
Barbu știe bine despre ce e
vorba. Dacă nu, ajunge să-
și privească fața (sau dosul,
că-i tot una în subspecia lui
de „blatodee” politică!), în
oglindă.

Și să nu-și facă griji!
Că poate îl salvează de
riscul de a risca din nou să
fie el un risc (pentru noi)
dezinsecția generală numită
Alegeri.

Ce ziceți, domnule
Daniel Blatodee?!

●

Idealul educaţional. Cât deIdealul educaţional. Cât de
necesar este el elevilor?necesar este el elevilor?

Vitalie 
Pastuh

CCopiatul principiilor
străine în organizarea şcolii
naţionale reprezintă o
molimă veche. Nu numai în
epoca postsocialistă, dar şi
în cea presocialistă. La
1935, un pedagog din
Moldova de Est, referindu-se
la şcoala din Regatul
României, scria: „Socot că
de acum înainte e necesar
de lăsat principiile străine 
în organizarea şcoalei
naţionale”. Cine era agentul
patogen al aducerii  principi-

ilor străine în România?
Numai nu pedagogii de rând.
Comandanţii, desigur. În pe-
rioada interbelică din secolul
XX, găsim la pedagogii
români nominalizarea „pa-
tologiei şcolii noi”, şi anume:
curentul educaţiei individual-
iste. Pedagogii români decla-
rau făţiş dezacordul  cu
normele de viaţă impuse de
comandanţii din pedagogia
timpului. 

În moţiunea Congre-
sului general al învăţătorilor
(1936) era scris 
răspicat: „Învăţătorimea
română consideră că
poporul român nu poate fi
teren adoptiv pentru norme
de traiu importate, ci 
trebuie să-şi urmeze calea
dezvoltării fireşti, potrivit cu
structura sa psihologică şi
mediul său geografic”.

Scopul principal al
şcolii era văzut astfel:
„Tineretul să fie viguros la
corp şi sănătos la minte,
călăuzit de idei şi sentimente
generoase cu dor de muncă
şi de viaţă trăită pentru
binele şi fericirea semenilor,
cu înţelegere şi respect pen-
tru tot ce-i glorios în trecutul
nostru, cu credinţă
nestrămutată în viitorul Pa-
triei, viitorul pe care trebuie
să-l pregătească prin muncă
şi jertfă”.

În această inspirată
opinie găsim elemente nece-
sare idealului educaţional,
însă nu găsim modelul eco-
nomic-politic pe care
urmează să-l pregătească,
prin muncă şi jertfă, tineretul.

Nu ne limitează cen-
zura, nu ne stinghereşte
necesitatea tămâierii şefului
statului, de ce să nu vorbim
deschis despre proiectul
dorit, realist al dezvoltării
economice-politice, reieşind
din structura psihică a
românimii vrednice şi a in-
tereselor noastre comune?
Dacă simte cineva o în-
corsetare în realizarea drep-

tului la exprimare a opiniei
despre organizarea socială
indicată poporului nostru –
să spună! Trebuie să 
existe explicaţia neabor-
dării chestiunii idealului
educaţional aşa cum trebuie.
Oare nu doreşte nimeni o so-
cietate mai echitabilă, fără
cangrena mafiilor, fără prob-
lema ineficienţei justiţiei
corupte şi a conducerii de
stat?!

Evitarea abordării
teoretice de către pedagogi a
proiectului de orânduire
necesară poate fi explicată
prin existenţa, la acest capi-
tol, a ideii rudimentare „Noi
vrem ca în Apus”. Însă şi
acolo nu toate ţările sunt bo-
gate. De ce Marea Criză
Mondială a capitalismului  nu
a afectat Norvegia, care nu
este membră a UE? De ce
Spania, Portugalia, Grecia
nu se pot aburca în grupul
ţărilor occidentale bogate?

Dacă se pune
sarcina combaterii copiatului
de către elevi la examene,
trebuie să punem şi 
sarcina combaterii copiatului
năzdrăvăniilor pedagogice
occidentale, ele să nu ne fie
impuse în învăţământ! Nu
avem nevoie de transplant
de norme străine.

●
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Revizionismul ungar – un  monstruos angrenaj destabilizator în EuropaRevizionismul ungar – un  monstruos angrenaj destabilizator în Europa

Ilie
Șandru

ÎÎnainte de a 
vorbi despre revizionis-
mul sau neorevizionismul
ungar(care, între noi fie
vorba, este tot cel vechi!), ar
trebui să ştim ceva, mai
întâi, despre „rădăcinile” din
care s-a născut, fiindcă el
nu a apărut deloc
întâmplător la această naţie
şi se manifestă atât de viru-
lent la toate generaţiile de
unguri. Cred că aceste
„rădăcini” se datorează
structurii psihice a ungurilor,
specifice unei naţiuni venite
de aiurea în Europa, ţintind
să domine, cu orice preţ,
teritorii şi popoare pe care
le-au supus prin forţa
armelor. „O naţiune mică,
dar fantastică în aspiraţiuni,
cuprinsă de o febrilă epi-
demie spirituală”, cum a car-
acterizat-o Eminescu.

Nu întâmplător deci,
chiar de la apariţia lor în Eu-
ropa,  ungurii s-au dovedit a
fi un permanent factor
destabilizator, dominaţi
mereu de convingerea falsă
că ei trebuie să
stăpânească alte popoare.
Această convingere a
emant de la o altă fantas-
magorie pe care doar „o
naţiune mică, cuprinsă de o
febrilă epidemie spirituală”
şi-o putea închipui, anume
că protopărinţii omenirii,
„Adam şi Eva, au fost un-
guri, iar Dumnezeu vorbea
cu ei în limba maghiară,
când erau în rai”! Cel ce a
afirmat o astfel de absurdi-
tate nu a fost un novice, ci
chiar un istoric ungur! Cu
alte cuvinte, ungurii se
consideră un fel de „popor
ales”, născut în Grădina
Edenului! Iar misiunea lor
„sfântă” aici, pe pământ,
este aceea de a fi stăpâni
peste alţii. Iar aceşti „alţii”
trebuie să devină musai un-
guri, ori să dispară.

Dintr-o asemenea
ideologie primitivă nu se
puteau naşte decât
monstruozităţi primitive, pre-
cum, de exemplu, 
cele cuprinse în capitolul
„Mărturisirea leventului”, din
„Nincs Kegyelem” (Nu
există iertare) a lu Ducso
Csaba: „...voi suprima pe
fiecare valah şi atunci nu va
mai fi în Ardeal decât o
singură naţionalitate, cea
maghiară, naţiunea sân-
gelui meu!”. Aplicarea în
practică a unor astfel de
„mărturisiri” a făcut ca „mân-
drul pământ al Transilvaniei
să se transforme într-o
amarnică Golgotă, unde se
petrec cele mai groaznice
evenimente. Oamenii sunt
închişi cu sutele, cu miile,

sunt bătuţi, sunt torturaţi în
mod cumplit. Asasinatele şi
execuţiile se ţin lanţ, şi toate
cestea doar pentru unica
vină a nenoricitelor victime
este aceea de a se fi născut
român (…). Până aici se
aude hohotul disperării  a
multor sute de mii de oa-
meni, ajunşi sub stăpânire
străină ăe pământul Golgo-
tei din Transilvania, unde
vântul suflă leşurile celor
spânzuraţi, unde adavrele
martirilor asasinaţi cu o
sălbatică cruzime vestesc
că instictul bestial s-a elib-
erat şi barbarismul –
răzbunarea joacă dansul
sălbatec al morţii” (Ferenczy
Gyorgy, jurnalist).

Revenind la convin-
gerea lor falsă de a stăpâni,
ungurii nu au făcut altceva
decât să promoveze perma-
nent o plitică externă bazată
pe expansiuni teritoriale, pe
cotropirea şi asimilarea tu-
turor popoarelor cu care au
venit în contact. Apoi au
făcut totul pentru a menţine,
cu orice preţ, privilegiile im-
puse cu forţa.

Acestei politici i-au
căzut victime popoare pre-
cum: sârbii, croaţii, sloveni,
cehii, slovacii, polonezii şi
teritoriile acestora. Între ele
şi Transilvania românească.
Aceasta, chiar cucerită fiind
prin forţa armelor, nu a fost
niciodată transformată într-
o ţară ungurească. 

Regii unguri au tre-
buit să accepte o organizre
po l i t i co -admins t ra t i vă
separată de cea a Ungariei,
„menţinându-se vechile
jupănii geto-dacice, pe care
ungurii le-au rebotezat în
limba lor” (Ion Nestor)

ituaţia românilor
transilvăneni s-a înrăutăţit
brusc începând din 1438,
odată cu constituirea acelei
monstruoase coaliţii „Unio
Trium Naţionum”, dintre no-
bilii unguri, saşi şi secui,
devenită o adevărată
instituţie discriminatorie, de
persecutare socială şi
politică  a românilor din
Transilvania, deveniţi
,,toleraţi” pe propriul lor
pământ strămoşesc. Astfel,
persecuţiile îndreptate îm-
potriva românilor au devenit
o tristă realitate tocmai prin
acele „drăceşti născociri”,
cu scopul de a-i  desfiinţa.

Loviţi crunt atât în
fiinţa lor naţională, cât şi în
credinţa străbună, românii
trasilvăneni au rezistat tu-
turor nedreptăţilor la care au
fost supuşi, pentru că nicio
frontieră artificială, marcată
prin silnice borne de 
hotar, nicio supraveghere
menţinută prin săbiile
duşmane nu au reuşit să-i
rupă de firul moral ce-i lega
de fraţii lor de peste munţi,

nu au putut să-i depărteze
de credinţa că sunt parte a
unui singur popor, unit de
veacuri printr-un singur
cuget şi o singură simţire.

Primul Război Mon-
dial, izbucnit ca urmare a
unei profunde crize care a
marcat Europa începutului
de secol 20, a condus, în
final, la dispariţia de pe
harta politică europeană a
monarhiei austro-ungare. O
construcţie statală
multietnică, artificială a cărei
dispariţie a costituit un fac-
tor generator de progres so-
cial, prin apariţia, pe
mormântul acestui colos cu
picioare de lut, a noilor state
naţionale, aşezate pe
temelii solide. Prin voinţa
unanimă a românilor
transilvăneni, exprimată la
Marea Adunare Naţională
de la Alba Iulia, din 1 De-
cembrie 1918, Transilvania
s-a unit cu patria-mamă,
România.

A fost un proces
legic la care poporul român,
în totalitatea sa, a avut o
contribuţie esenţială. In-
trarea României în război
alături de Antanta a fost
impusă de de o nedreptate
strigătoare la cer: asuprirea
socială şi naţională de către
un mic număr de  de feudali
unguri a peste trei milioane
de români ardeleni. „Noi,
poporul românesc – scria
Octavian Goga – suntem
chemaţi să aruncăm  cel
dintâi bulgăre de pământ pe
acest sicriu vinovat (al Aus-
tro-Ungariei, n.n.) Fiindcă
avem un război mai mare al
suferinţelor şi ne înfăţişăm
la această îngropare cu cea
mai mare ură şi cea mai
mare durere în suflet…
Poporul român din Transil-
vania a slujit cu aur, a slujit
cu sânge o ingratitudine
milenară”.

D e z i n t e g r a r e a
monarhiei austro-ungare a
condus desigur şi la sfârşitul
dominaţiei Ungariei asupra
popoarelor supuse, fără
voia lor, între graniţele re-
gatului maghiar, denumit
„stat naţional”! Fiindcă şi
Ungaria, la rândul ei, „nu a
fost decât un conglomerat
artifial de neamuri diferite şi,
în unele cazuri ostile”. Pro-
cesul de descompunere  al
Ungariei, ca şi cel al Imperi-
ului Habsburgic, a început
înainte de debutul lucrărilor
Conferinţei de Pace de la
Paris, prin voinţa
popoarelor. Acest proces nu
a putut fi acceptat cu niciun
preţ de grofii şi baronii un-
guri. Ei s-au opus cu toate
puterile şi prin toate mi-
jloacele pierderii privilegiilor,
motiv pentru care au pus la
cale cele mai oribile crime 
şi progromuri asupra

românilor, sârbilor, croaţilor,
slovenilor, slovacilor şi
polonezilor.

De aceea, imediat
după semnarea Tratatului
de pace cu Ungaria, la Tri-
anon, în 4 iunie 1920, s-a
pus în mişcare agrenajul
uriaş al reacţiunii ungureşti,
prin „martirajul revanşard”,
pentru anularea „nedreptăţii
istorice” făcută Ungariei. În-
treaga aristocraţie ungară
şi-a exprimat voinţa de a
lupta „până la ultima suflare”
pentru ca prevederile
trataului să nu devină
niciodată o realiate. Deviza
lansată de Parlamentul din
Budapesta: „Nem, nem,
soha”! (nu, nu, niciodată) a
devenit deviza simbolică a
revizionismului unguresc,
un fel de catehism revizion-
ist. Era astfel spulberată
dorinţa exprimată la
Conferinţa de Pace de la
Paris, anume că „Ungaria
viitoare va fi în Europa un
element de stabilitate şi
pace”.

Nici nu putea fi
vorba de stabilitate şi pace
din moment ce revizioniştii
unguri au început o aprigă
campanie pentru reînvierea
Ungariei milenare: „Pretin-
dem hotarele noastre
milenare, pretindem munţii
ce au încojurat patria
ungară! Vom muri dacă va
trebui, dar nu vom avea
linişte până când nu vom
recâştiga ţara”! 

Aristocraţia ungară,
generaţiile de politiceni ce s-
au perindat pe la Bu-
dapesta, din 1920 şi până
astăzi, au reuşit, cu dibăcie,
să infiltreze în sufletul
poporului ungar ideea că
Ungaria nu poate exista fără
redobândirea vechilor
hotare, instigând astfel la
ură împotriva popoarelor
vecine, care le-au furat ţara.
Aceasta nu a încetat nicio
clipă din 1920  şi până în
prezent.

Însă acum, când s-
au organizat manifestări
prilejuite de împlinirea unui
secol de la intrarea
României în Primul Război
Mondial, care a fost războiul
nostru pentru întregirea
neamului, revizionismul un-
guresc s-a lansat într-o
amplă campanie pentru re-
vizuirea Tratatului de la Tri-
anon, în care sunt antrenate
toate societăţile aşa-zise
„culturale”, partidele politice
mai mult sau mai puţin ex-
tremiste, din Ungaria dar şi
din România, organizaţiile
extremiste, de esenţă
paramilitară, unele „in-
terzise” la Budapesta, dar
cu largă libertate de acţiune
în România, „pentru ca cea-
sul reînvierii Ungariei să ne
afle înmulţiţi şi întăriţi”!

Aplicând cu tenaci-
tate şi perseverenţă politica
paşilor mărunţi, folosindu-se
cu iscusinţă de toate drep-
turile şi privilegiile acorate
de toate guvernele ce s-au
perindat  la conducerea
României după decembrie
1989; plasându-şi oamenii
în cele mai înalte funcţii
politice, economice şi ad-
ministrative, extremismul şi
revizionismul unguresc din
România s-a transformat
într-o adevărată „coloană a
cincea”, care lucrează, încet
şi cu grijă, dar şi cu destul
spor la dezmembrarea
teritorială a ţării. Ei sunt
convinşi  că „fraţii noştri din
Ungaria şi amicii noştri din
străinătate subminează
statul român – aceia pe
dinafară, iar noi pe
dinăuntru”. Fiindcă ,,o
înţelegere paşnică cu tâl-
harii – adică cu românii! –
este esclusă. Trebuie să
vindecăm rana Trianonului
prin unirea celor 15 milioane
de unguri şi să eliberăm
pământul secular al
maghiarimii”!

Acesta a fost şi 
a rămas visul dintotdeauna
al revizionismului ungar:
„dreptul indicutabil de a-şi
recăpăta patria jefuită”. Iar
din această „patrie jefuită”
face parte în primul rând
Transilvania. Într-o astfel de
situaţie, nu-mi rămâne
altceva decât să mă rog:
Doamne ocroteşte-i pe
români! Nu faţă de duşmanii
ştiuţi, ci de cei neştiuţi. Nu
faţă de revizioniştii şi
extremiştii unguri, răi şi
ticăloşi – cum bine ştim cu
toţii! – ci împotriva miopiei şi
prostiei politice a  de care
dau dovadă cei ce au gu-
vernat şi guvernează
România. Nu e vorba de
greşeli, ce se mai pot în-
drepta, ci de prostia în care
se persistă. Blestemata sete
de putere a politrucior de
după 1989 i-a orbit pe toţi,
încât au fost şi sunt incapa-
bil să priceapă jocul perfid al
revizioismului unguresc, al
cărui slogan a rămas
acelaşi: „România este un
stat artificial, creat de Tri-
anon, stăpânind teritorii
ungureşti ocupate”.

●
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Carențele de fond ale democrațieiCarențele de fond ale democrației

George
Petrovai

NNu-i la îndemîna
oricui să treacă dincolo de
atrăgătorul ambalaj al
democrației zilelor noastre
(dreptul de-a fi neomenos 
și nedrept, libertatea 
ca indispensabil atribut 
al neosclaviei, neliniștile
egalității aparențiale într-o
lume a tot mai accentuatelor
inegalități subtanțiale etc.) și
să constați enormele-i nea-
junsuri taman în fieful său oc-
cidental.

Primul pas pe drumul
deslușirii adevărului în
această chestiune constă în
adoptarea unei poziții corecte
vizavi de politică și făcătorii
ei. Doar astfel se poate ob-
serva că, în mult mai mare
măsură ca altădată (altele
sunt actualele mijloace de
masificare prin intoxicare
doctrinară și sterilizare
intelectuală), politica este
atotputernica artă a creării
iluziei că tot ce zboară se
mănâncă, altfel spus că,
după vrerea celor ce posedă
pâinea și cuțitul acestei lumi,
la țanc se poate face din alb
negru și viceversa!

Nefiind democrația
creația trufașului om modern,
ci a grecilor antici (în orașele-
state ea era exercitată în mod
direct), cauzele neajunsurilor
acestei mult lăudate forme de
guvernământ din vremea
noastră trebuie căutate în
votul universal, parlamen-

tarism și năravurile marilor
democrați (sic!), adică acolo
unde sunt condiții prielnice
pentru producerea și dez-
voltarea lor. Iată câteva dintre
carențele (lista rămâne
deschisă) care, potrivit părerii
lui Churchill, fac din
democrație (evident, din cea
occidentală) o formă de
guvernământ grozav de
imperfectă:

1) Filosoful francez
Henri Bergson spunea de-
spre democrație că este sin-
gura formă de cârmuire
„compatibilă cu libertatea și
demnitatea omului”. „Atâta
doar”, a completat el. „că nu
posedă un criteriu viabil de
selecție a valorilor”. Mă 
întreb ce-ar fi spus despre
originala noastră democrație
postdecembristă și despre
sfidătorul ei sistem de re-
crutare a ticăloșiei naționale,
respectiv de promovare și
căpătuire a lichelelor…

2) În masivul tratat
Destinul omenirii, gânditorul
român P.P.Negulescu nu doar
că identifică majoritatea
parlamentară cu noua tiranie
din Franța liberală (neputând
la vremea respectivă să
joace rolul de arbitru în dis-
putele dintre partidele
politice, președintele francez,
„executor orb și pasiv al
majorității”, era un simplu
„maestru de ceremonii”), ci
evidențiază totodată jalnica
rocadă de pe eșichierul politic
al Hexagonului, unde locul
abuzurilor de sus (din vremea
monarhiilor absolute) a fost

luat de abuzurile de jos (din
perioada parlamentarismu-
lui). Oare ce-ar fi spus ilustrul
nostru compatriot despre
găștile/majoritățile parlamen-
tarilor penali și trădători din
vremea noastră, precum și
despre penibila misiune a
președintelui României ne-
libere de a promulga legi
făcute de hoți pentru hoți?!...

3) Dacă încă de
atunci (din perioada
interbelică) se căutau 
soluții cu tentă selectiv-
calitativă pentru diminuarea
agresivității votului emina-
mente cantitativ (de pildă, vo-
turile cetățenilor să aibă o
greutate direct proporțională
cu pregătirea lor intelectuală),
iată ce spunea în anul 
1793 faimosul „convențional”
Barère de Vieuzac despre
realegerea la nesfârșit 
a „mandatarilor” națiunii:
„Realegerea indefinită pune
pe oameni în locul instituțiilor.
Ea creează lingușitori ai
poporului, care devin, re-
pede, stăpânii sau tiranii
lui…”

Cu următoarea com-
pletare în ceea ce privește
alegătorii din România
postdecembristă. Într-un sfert
de veac, s-au constituit două
mari categorii de trăitori pe
aceste meleaguri: adevărații
cetățeni, adică românii care
au un anumit statut social și
moral-spiritual (respectă
legile, tradițiile și pe semenii
lor; se achită cu
conștiinciozitate de obligațiile
față de stat și comunitate;

posedă nivelul de cunoștințe
generale pretins unui om
modern) și simplii locuitori pe
teritoriul României (nu produc
nimic, ci doar consumă și
pretind ajutoare sociale; știu
doar de drepturi, nu și de
obligații; sunt complet străini
de conștiință, cunoștințe de
ordin general, elemente de
atitudine civică și conduită).

Se subînțelege că,
întrucât dețin discernământul
necesar în ceea ce privește
rolul scrutinului, drept de vot
ar trebui să aibă doar românii
din prima categorie.
Dimpotrivă, incapabili de vreo
decizie privind calitățile
moral-intelectuale ale
candidaților, ba mai mult, dor-
nici să perpetueze actualul
dezastru alimentat cu
pomene electorale deghizate
și ajutoare sociale fățișe, sim-
plii trăitori pe aceste me-
leaguri (în realitate masa de
manevră a PSD-ului, care
asigură statornica populari-
tate a acestuia de 40 la sută)
trebuie excluși de la vot până
când ei vor face dovada
palpabilă că au dobândit
calități de cetățeni autentici!
Atenție, în majoritatea
cazurilor (nu doar  la noi, ci și
pe alte plaiuri) popularitatea
n-are nimic în comun cu on-
estitatea și capacitatea
candidaților!

4) Ipocrizia și opor-
tunismul sunt alte două plăgi
devenite virtuți în plan politic.
Diplomații și politrucii își
justifică fățărnicia cu spusa:
„Omului i-a fost dat cuvântul

ca să-și ascundă gândul”. Iar
prin oportunism, ne spune
Negulescu, trebuie să
înțelegem atitudinea acelor
oameni, „care nu sunt lipsiți
de calități, dar sunt lipsiți de
convingeri”. Sintagma „lipsiți
de convingeri” nu trebuie să
le dea speranțe de onorabili-
tate oportuniștilor, asta
deoarece convingerile sunt o
parte însemnată a caracteru-
lui…

În strânsă și
inseparabilă legătură cu
ipocrizia și oportunismul 
sunt alte însușiri ale politru-
cilor puși pe fapte reproba-
bile: necinstea, neomenia,
lingușeala cu superiorii (tot
timpul) și cu alegătorii (doar
în campaniile electorale), tra-
seismul politic și, îndeosebi,
egoismul tuturor acestor
ipochimeni, care pun jos-
nicele lor interese mai presus
de interesele generale ale
poporului. De unde justa și
tranșanta concluzie a lui P.P.
Negulescu: „Mai necesară și
mai urgentă decât o reformă
a instituțiilor ar fi o reformă a
oamenilor!”

●

Infracțiunea de a fi patriot...Infracțiunea de a fi patriot...

George
Alexander

DDincolo de libertatea
de a da cu pietre sau de a
merge la marele sfinx, de a
ne învrăjbi pentru amintirile
triste, vă întreb, cu ce am
rămas în ultimii 27 (douăzeci
şi şapte) de ani? Cu ce ne-
am ales în anii aceştia, de
când am intrat în moarte
clinică şi batem pasul pe
loc?… Cu frica pentru ziua de
mâine, poate, cu disperarea
noastră! Cu întunericul şi cu
fantomele de care nu am
scăpat!... După atâtea
guvernări strălucite (FSN,
PSD, PDL etc.), am rămas cu
gustul amar.

Este greu să le ex-
plici copiilor, uneori, de ce nu
există pâine pe masă şi toate
storurile sunt trase, incerti-
tudinea viitorului, grijile noas-
tre. Este greu să le explici
copiilor tăi, demagogic, că
am avut, în viețile noastre, cel
mai bun prim-ministru de la
Decebal încoace!… când am
ajuns să supraviețuim la
limită. Am renunțat de mult la
noi. Trăim numai pentru copii,
acum. Trăim, îmbătrânind
încet, întunecați de repulsie
pentru grămezile de vorbe şi
minutul de adevăr… Unde

sunt viețile noastre, însă? Şi,
ce s-a ales de noi? Este,
oare, bine în România?! Sun-
tem mulțumiți cum trăim?
Scaunele goale din fiecare
casă, casele golite din fiece
oraş, Țara, până la urmă, 
ne adevereşte tragedia
noastră… Patru milioane din-
tre noi sunt în exil şi nu 
se vor întoarce-acasă, poate,
niciodată! Fiecare dintre noi
visează în intimitate că va fi
mai bine într-o zi… Fiecare-
ar vrea să se trezească într-o
altă lume, câteodată.

Suntem fericiți când
plângem, însă, în
singurătate? Când, mințiți de
toți, ne resemnăm… Vrem ca
lucrurile să rămână neschim-
bate? Sărăcie, foamete,
salariile groazei, ale mizeriei!
Acestea ne sunt perspec-
tivele. Un viitor negru,
degradant, ce se-apropie…
Până şi mormintele
strămoşilor sunt distruse şi
valorificate apoi pentru bani!
A te opune unei astfel de
politici, a-ți iubi țara, de fapt,
a devenit o infracțiune de
drept comun! A fi patriot este
sinonim, - după ei, manipula-
torii care le ştiu pe toate, de
acum şi până la sfârşitul tim-
purilor! - cu a fi un naționalist
îngust, retardat, care nu are
altceva de făcut decât de a

umbla ziua-n amiaza mare şi
a le da oamenilor în cap!... A
nu te lăsa târât, murdărit,
înseamnă, de fapt, a deveni
brusc extremist. Ba mai mult,
a sta pe propriile picioare, a
judeca drept poate însemna,
uneori, a deveni xenofob, de-
a dreptul rasist, pentru că ne
tot jucăm cu vorbele, la
nesfârşit… Nu are nimeni
nimic cu un refugiat căruia i-a
ars casa, cu un frate pe care
trebuie să-l ajutăm, primindu-
l la noi acasă. Dar când
popoare întregi sunt dislocate
din matca lor, când milioane
de oameni ajung pe drumuri
şi sunt mutate precum
zarurile pe tabla de joc,
atunci, nu putem sta cu ochii
închişi. Riscăm să ne pier-
dem propria casă!

Nu rezolvăm nici
problemele, strămutându-le
la alții acasă. Să încetăm să
ne mai iubim țara, atunci, de
teama manipulatorilor de doi
bani, care bat câmpii şi ne
etichetează pe nedrept?! Să
stăm liniştiți când alții ne iau
sufletul?! Patru milioane şi
ceva de români DEJA AU
PLECAT! Mulți dintre ei ŞI-
AU PIERDUT CHIAR COPIII.
Industria A FOST făcută praf,
fiind vândută pe nimic, ca „un
car de fiare vechi”! Agricultura
NU MAI EXISTĂ, aproape.

Pământurile noastre, DEJA
AU AJUNS în posesia
străinilor! Aşa că nu ne sperie
demagogia care se vrea, cul-
mea!, şi ironică, „Ne-au cotro-
pit străinii țara?!”, când, de
fapt, speculanți din toate
colțurile lumii chiar s-au aci-
uat aici! Bogățiile țării, AU
FOST DEJA FURATE, o ştim!

Armata, Şcoala, Spi-
talele, SUNT ÎN
CONVALESCENȚĂ. Istoria
ne ESTE DESFIINȚATĂ.
ACESTEA SUNT FAPTELE
de care vorbim. ACESTEA
SUNT FAPTELE CARE S-AU
ÎNTÂMPLAT. Să nu ne
mințim cu vorbe, de aceea!
Nu putem lupta împotriva
Neadevărului, omorând încă
un Adevăr! Trebuie să ne
implicăm, căci fiecare dintre
noi, dacă-şi iubeşte Țara!,
trebuie să se implice cumva.
Cu mâinile în sân, nu putem
să stăm şi să privim
nepăsători pentru că asta
duce la autodistrugerea
noastră! Să rămână la liber-
tatea fiecăruia, atunci, la
conştiința lui, în rândurile
cărui partid se înrolează. Eu
am ales ALIANȚA NOASTRĂ
ROMÂNIA pentru că este un
partid nou şi, este clar, cu ve-
chiturile politice, cu penalii, cu
mediocritățile, nu poți să stai
la masă şi să vorbeşti de re-

lansarea țării!... Iar, dacă
vechii politicieni au fost aşa
de buni, cum ne spun, de ce
nu vedem şi noi nişte rezul-
tate astăzi?! Şi, am mai ales
ALIANȚA NOASTRĂ ROMÂ-
NIA pentru încă un lucru…

Când Țara avea
nevoie de Libertate, de oa-
meni integri care să lupte
pentru ea, Marian Munteanu
nu s-a urcat în scaunul Uniu-
nii Scriitorilor, de exemplu, şi
n-a mai vrut să coboare… Nu
s-a ascuns nici într-o
văgăună, aşteptând, ca orice
oportunist, să vină timpuri
mai bune, când are să
clevetească!... Omul acesta a
murit puțin sub bocancii
minerilor, pentru țara lui, când
Țara avea nevoie disperată
de Oameni care s-o
descătuşeze… Aşa că,
faptele contează, uneori, mai
mult decât vorbele.

●
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Certitudinea colectei brâncușiene: „Oha” nu el nostru!Certitudinea colectei brâncușiene: „Oha” nu el nostru!

Cezar Adonis
Mihalache

PPăi’, dacă mâine-
poimâine ne trimit ăștia și
niște „omuleți verzi”?! Să ne
învețe ei „istoria corectă”,
precum cea din clipul răsărit
peste cumințenia noastră
încumințită în nepăsare și
detașare… Tot așa va zice
„Oha” al nostru? „Nu co-
mentez!”. Sau dacă pe
același „calapod” al agresiu-
nii împotriva unui Stat
Național, ne vor face și un-
gurii o „donație”, un lung
metraj în care vor continua
batjocorirea ființei
românești? Tot așa se va
apăra, pe el, președintele:
„No comment”?! Sau, de
fapt, Klaus Iohannis nu
comentează pentru că sun-
tem deja dincolo de posibil-
itatea opiniilor?! Ungurii ne
suduie cu mai mult decât
niște clipuri sărăntoace în
editare, și o fac de-a lungul
și de-a latul Ardealului, și
prin eter, dar și pe multă
hârtie, iar rușii își pregătesc
activarea „omuleților”?

Că numai mâine n-
om realiza că tăcerea lui
Klaus era cumpărată pe
când nici nu se auzea de

vorbirea unui mut la
Cotroceni! Într-un scenariu
în care a fost prezentat pe
post de „muțenia
pământului” doar pentru a
nu răspunde când se im-
pune și a scrâșni, cel mult,
acel „no comment” în sil-
abisirea sâsâită a sasului

care se visa neamț.
Hans americanu’,

zis și klamă de ambasadă,
ne trasează viitorul, punând
bretelele unchiului Sam în
cruce peste visul Unirii.
„Hans” al nostru tace,
punându-și el buzele într-o
cruce a omertei mutului.
„Katiușa” de ambasadă
moscovită ne pune să ne
învățăm adevărata noastră
istorie, aia cu „kanieț

democrația film”, iar „Ivan”
al nostru iarăși tace. Pentru
că muțenia îi iese la fel de
bine și pe engleză, și pe
rusă!

Că el e poliglot doar
când vine vorba de pupat
poale de cale lungă, să nu-i
mai ajungă! Și „mut” când ar

trebui să apere (măcar atât,
că nu i-a cerut nimeni să se
jertfească pentru noi), să
apere dară imaginea țării
care îi plătește simbria de
cel mai umblat mut prin
cetățile vorbitorilor cu ștaif.

Pe undeva, însă, și
„Oha” al nostru are dreptate
să… tacă. Păi’ cum să co-
menteze poziția Ambasadei
Ruse cu privire la însăilarea
video cu aspect documentar

(iar mesajul de jurnal de
război al clipului ar trebui să
ne pună pe gânduri, nu suta
de euro aruncată ca donație
pentru „iuda” de la Apusul
lor), dacă el nu are habar de
istoria țării?! A mai auzit el
una-alta pe la catedra
tinereții, dar prea puțin pen-

tru a înțelege măreția nea-
mului pe umerii căruia și-a
săltat mitocănia cuantică.

Nu a înțeles el
măreția divanului pe care l-a
urcat o țară care a crezut că
dacă mormăie melodios
imnul țării, trebuie că are
habar și de istoria ei, ori
cum să priceapă
„mărunțișurile” azvârlite în
noi de văcarii și votcarii cu
aere de țari!

Cine se simte jignit,
să protesteze! Acesta este
mesajul pe care îl dă ocu-
pantul (în prelungirea or-
dinelor diktate de ceilalți
„ocupanți”!) funcției de
apărător al tuturor românilor
către țară. Protestați dacă
nu vă place!

Da, și poate chiar
așa o să facem! Dar o să
protestăm măcar cum am
făcut-o la „Colectiv”. Că
vorba aceea, noi l-am
„făcut”, noi ar trebui să-l
tăiem de pe lista cu diurnele
de Cotroceni. Asta dacă nu
o să se prăbușească el sin-
gur sub greutatea
„coroanei” de plumb pe care
a luat-o drept coroana de
urmaș al demnității și iubirii
de țară al unui neamț
neînaintaș lui.

Dincolo de cei o
sută de „euroarginți”,
mesajul rușilor este însă
mult mai subtil. Un avertis-
ment că, dacă voiau, (și)
Brâncuși putea fi al lor. Așa
ca restul tezaurului româ-
nesc…

●

O constatare uluitoare: cetățeanul român își dorește din tot sufletul O constatare uluitoare: cetățeanul român își dorește din tot sufletul 
să fie batjocorit, marginalizat, furat și umilit!să fie batjocorit, marginalizat, furat și umilit!

Mircea
Vintilescu

UUltimele sondaje de
opinie cu privire la opțiunea
de vot a cetățenilor români
pentru alegerile parla-
mentare din 11.12.2016
arată clar ce partide politice
împreună cu politicienii lor,
care sunt preferate de
români pentru a conduce
țara în viitorii patru ani: PSD
40 la sută, PNL 30 la sută,
ALDE șaăte la sută, UDMR
șae la sută, PMP cinci la
sută, acestea totalizând 85
la sută din opțiunea
electorală a românilor.

Ce putem constata
din aceste sondaje:

Toate aceste partide
politice care au ruinat timp
de 26 de ani România prin
politicile promovate în
domeniul economic și
instituțional, dar care au
adus și cetățeanul român în
starea jalnică de sărăcie
lucie în care se află astăzi,
sunt preferate de români
pentru a ne conduce și în
continuare spre marele
dezastru care se
prefigurează: falimentul de
țară.

Toate aceste partide
politice care au furat cu ne-
miluita bani de la persoane
fizice și juridice pentru așa-

zisa „șpagă pentru partid” la
fiecare campanie electorală,
șpagă care i-a făcut multi
politicieni milionari care
astăzi se laudă cu averi fab-
uloase sunt în topul
preferințelor românilor.

Curios este că aceste
partide politice care au pro-
movat cele mai ticăloase
legi ce afectează din rău în
mai rău viața fiecărui
român, beneficiază de cea
mai mare credibilitate în
rândul populației.

Aceste partide care au ru-
inat și devalizat sistemul
național de sănătate, de
educație, justiția pe care o
critică tot românul, care au
distrus industria, agricultura,
care au permis distrugerea

fondului forestier al țării etc.
au cea mai mare credibili-
tate în rândul românilor.

Toate aceste partide
politice au promovat pe cei
mai ticăloși așa-zis politi-
cieni de care fiecărui român

îi este silă dacă nu rușine să
le rostească numele, dar
care se laudă astăzi cu
statul lor de mari oligarhi, de
interlopi, de oameni cu
statut de mari corupți,
pușcăriași, pușcăriabili și
plagiatori au ajuns să fie
adulați de românii din toată
țara. Faptul că 
aceste formațiuni politice
promovează minciuna atât
prin programele lor politice
pe care le lansează în
fiecare campanie electorală

și mai ales încurajează
sperjurul propriilor lor politi-
cieni, iată că au cea mai
mare trecere în rândul elec-
toratului român.

Toate aceste formațiuni
politice au făcut pe dracu în

patru ca să nu se mai re-
specte nimic din Constituția
României la capitolul Drep-
turile cetățeanului român
sunt cele mai iubite și apre-
ciate de către majoritatea
românilor.

Nu vreau să mai
înșirui și alte etichete ne-
faste dar specifice pentru
aceste formațiuni politice
aflate însă în topul
preferințelor românilor pen-
tru că îmi dau seama că eu
devin ridicol. Totuși am

dreptul să mă întreb cu
multă îngrijorare: Oare chiar
nu vedem și nu reușim să
percepem că noi vrem prin
aceste opțiuni politcie să
legitimăm propriul nostru
dezastru național? Ce în-
credere mai poți avea în
aceste partide politice care
te-au mințit continuu, care
au distrus țara, care au
dovedit prin propriile lor
fapte că nu dețin un man-
agement aducător de pros-
peritate populației și țării,
care se etalează cu cele
mai elocvente scursuri
umane pe post numai de ei
înțelese ca „politicieni
performanți”, politicieni care
prin sperjurul promovat au
dovedit că nu au nici un fel
de educației, nu au frică și
nici respectul cuvenit față de
Dumnezeu, deci nici față de
familia lor, căci despre re-
spectul față de cetățeanul
român nici că se mai poate
pune problema.

Și totuși cetățenii
români au demonstrat la
aceste sondaje prin aceste
opțiuni exprimate că duc
chiar dorul de umilință, de
dezumanizare și sărăcie,
căci altfel nu se poate ex-
plica această opțiune
politică categorică a elec-
toratului român.

●


