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Mihalache

NNu, nu sunt ideile lui!
Nu au cum! Ba, e de mirare că
poate să le repete atât de bine.
Sigur, mai pune el câte o
virgulă, mai scoate câte un
acord, mai jumulește rostirea
de părțile ei (ne)esențiale pen-
tru un matematician, dar, în
general, reproduce esența
temelor primite la ora de infor-
mare. Că doar de aia guvernul
l-a vrut ministru, nu?! Iar dacă
în locul lui ar fi fost șef la
Educație unul ca Vanghelie,
da!, poate am fi crezut că sunt
ideile unui „ministru”. Dar în
fruntea Învățământului nu se
găsește fostul primar (în mod
cert „care este” ar fi fost un
„este” mult mai nimerit în con-
jugare!)…

Și nu sunt ideile lui
Liviu Pop pentru că ele au în
spate o mare concentrare de
frustrări profesorale. Se
simte… Sunt ranchiunele,
nemulțumirile, răzbunările unui
profesor, nu cu aplecare
vremelnic-conjuncturală, ci de-
a dreptul scufundat în central-
ism. Ba, putem merge mai
departe, creionând chiar pro-
filul „criminalistic” al aceluia
care ne aruncă înapoi în timp,
căci da, este o crimă („crimă de
ură”, să punctăm pe noua
găselniță ce se vrea uzitată în
gheșeftul de înlocuire a deja
prea uzitatelor noțiuni de xeno-
fobie, antisemitism și alte
reproșuri golite de credibili-
tate)…

Este vorba dară de un
profesor universitar. Sigur, și
Liviu Pop are o mențiune
(matematică) la acest capitol.
Dar el este în aritmetica
adunări care mereu îi dau cu
minus! Or, aici este vorba de
cineva care a mai condus sis-
temul, care are polițe de plătit
și care pregătește terenul pen-
tru a da drumul atelajelor nive-
lator-uniformizante.

Și nu ar fi nici o
indiscreție de i-am spune lui
Popică-matematicianul, „Liviu
al Abramburicii”! Pentru că dic-
tatura care se creionează
acum în impunerea unui sis-
tem educațional vine din timpul
fostei ministărese, azi secretar
de stat, având ea ca mână
dreaptă (!) un ministru analfa-
bet funcțional. Atunci purta, e
drept, un război cu mediul pri-
vat. Și nu a apucat să
vălurească restul școlii
românești. Sau poate nu a știut
de unde să înceapă și de
aceea a scăpat atunci sistemul
de stat!

Trompetistul Pop este,
așadar, doar bufonul care trage
de covorul roșu… Și care dă cu
mătura pentru azvârli de pe el

eventualele scame rămase de
prin libertățile educaționale de
mai ieri, strânge cărțile alterna-
tive, deocamdată doar le
strânge, mâine-poimâine ur-
mând a le da foc poate chiar în
piața guvernului, la focul de
noapte a națiunii vegheat de
guvernarea psd.

Pregătește „refor-
marea”… Iar de acum, oficial,
prin vocea lui doar se anunță
că „se va face ordine în sis-
temul educațional”… Adică se
vor restrânge libertățile peda-
gogice ale profesorilor. Fără al-
ternative, fără viziuni
educaționale separate masei
unice pe care o vrea sistemul.
Un corp profesoral unic. Uni-

formizat, evident, la nivelul
celui mai nevăzut „vârf”. Și în
care profesorii atipici vor de-
veni paria unei societăți care
nu veghează nici măcar la una
dintre ultimele libertăți de care
mai dispune. Și nu își apără
nici dascălii de uniformizarea
prin care se vrea plafonarea
intelectuală a viitoarelor
generații.

Și este o crimă îm-
potriva națiunii. Pentru că, gu-
vernamental, se impune
îndobitocirea ca foaie de par-
curs a țării.

Anunțarea editării
coordonată unic printr-un in-
strument controlat de sistem a
fost doar un exercițiu de
ascuțire a lamelor. Chiar dacă
punerea unei regii autonome în
formula de berbece desființator
al alternativei educaționale,
deocamdată la nivelul man-
ualelor, ar fi trebuit să
răzvrătească societatea. Căci
prea mulți astfel de berbeci a
născocit guvernarea pesedistă
pentru a nu ne fi dat seama că
nu sunt „accidente” produse de
miniștri cu aspect de analfabeți
funcționali. Ci este „derefor-
marea” produsă de un sistem
care doar se folosește de astfel
de personaje, miniștri
analfabeți funcționali, pe post
de marionete și, la o adică, țapi
ispășitori. Doar că țapi
ispășitori nu vor fi nicicând,
pentru că societatea doarme și
nu-și reclamă, nu drepturile ei,
ci pe ce cele ale tinerelor
generații.

Conținutul unic în
manuale seamănă a filă de de-
schidere cu o pagină-portret a

unicului conducător, „adec-
varea interesului de educare”
fiind poate cea mai dură formă
de destructurare a democrației.
Pentru că nu poate veni un sis-
tem, chiar de nu ar fi suma
adunăturii politice de azi, să
impună în interesul țării felul de
educare.

Elevii învățau după
manuale „alese de alții”,
reproșează ministrul Pop, de
parcă învățământul de până
acum ar fi fost doar o nefericită
loterie în care profesorii de-
cideau cum și ce să-i învețe!
Iar profesorii tac?! Îl lasă pe
acest analfabet să le blameze
deceniile de experiență, se
lasă încadrați la „și alții” cu o

nuanță cămătărească…
Lăsăm acest sistem,

centralizat și uniformizant, să
facă el ordine?!… Să impună
ceea ce trebuie să învețe ele-
vii?

Fiecare elev este unic.
Fiecare reprezintă un univers
din care irump mlădițe pe care
doar un profesor le poate pune
în evidență, le poate hrăni cu
apa vie a cunoașterii și le
poate ajuta să crească. Căci
acele mlădițe sunt vlăstarii de
mai târziu iar apoi, peste
generații, rădăcinile unei
națiuni. Or, chiar lăsăm acest
sistem să-i timoreze și să-i în-
corseteze pe dascăli pentru a
nu mai folosi alternativele
educaționale menite a pune și
mai bine în evidență lăstarele
din elevi?

Acest sistem vrea să
reteze tocmai explozia corolei
de minuni a lumii, copiii… Iar
noi ce facem? Ne târâm umili
în fața lui, căutându-ne scuze
pentru neputința noastră…
Lamentându-ne pentru imposi-
bilitatea de a reacționa din
cauza poverilor pe care le
avem de dus…  Dar, oare, așa
să fie?… Sau doar ne căutăm
scuze pentru indolența
noastră?

Generațiile de dinainte
au avut cu mult mai puține
decât noi. Ba, multe dintre nu
au avut nimic. Dar au avut
demnitate. Și s-au ridicat!
Noi?…

●
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Ion

Coja

MMișu Tudose, acest
pârlit de brăilean, cu o față
atât de necomercială, umple
de ceva vreme ecranul televi-
zoarelor noastre și nu
înțelege nimeni ce vrea. A
mințit că Bruxelles-ul îi cere
demisia unor doamne min-
istrese, a mințit că onoarea și
demnitatea personală cu care
a venit în guvern nu-i
îngăduie să accepte în prea-
jma sa niște doamne penale.
Nu știu cât a mai mințit până
acum, pe unde i-a mai
răsunat vocea hodorogită de
vodcă și tabac, dar 
este evident că individul, ase-
meni predecesorului său
Grindeanu, a mușcat din mo-
meala celor pe care îi
deranjează rău de tot să vadă
că la guvernarea României
lucrurile încep să se așeze!
Când oare s-a dedulcit la
avantajele și privilegiile
trădării camarazilor de partid,
ale trădării de neam?! Căci
asta face acum domn Mișu!
Trădează! Minte și se dezice!
L-au racolat dinainte de a
ajunge prim ministru sau abia
de câteva săptămâni?! L-au
cumpărat sau este șantajat?
Căci altă explicație nu
găsesc! Tertium non datur!
Căci trădător de amorul artei,
din plăcerea pură de a trăda,
există numai în filme!

Am fost de față când
Marian Popa l-a întrebat pe
Petre Țuțea care ar fi forma
de guvernămînt cea mai
productivă, mai eficientă. Și
răspunsul a venit cu maximă
promptitudune: „O guvernare
care apucă să se
învechească este cea mai
bună!”… Pe cei care au
transformat România într-o
colonie îi supără și îi
îngrijorează programul de gu-
vernare al PSD, care, odată
realizat, va asigura PSD-ului
o guvernare îndelungată!
Este un program de afirmare
timidă, dar afirmare, a unor
principii și intenții de gu-
vernare care vor permite bi-
etului român să-și mai tragă
sufletul, să mai tragă o gură
de aer din aerul tare al
suveranității și independenței
naționale!

REPET: avem nevoie
de continuitate și stabilitate
politică. Avem nevoie de o
guvernare care să se
„învechească”, ai cărei
miniștri, oricât ar fi de hoți și
de corupți, după ce și-au

făcut plinul, să le mai stea
mimtea și la făcut treabă!
Schimbarea domnilor, bucu-
ria nebunilor și a zănatecilor!
Căci cu cât se vor schimba
mai des domnii atotputernici,
gaura făcută de aceștia în
bugetul public, însumată, va fi
mai mare! Avem o clasă
politică coruptă rău! Până
vom avea alta, trebuie să ne
mulțumim cu ce avem! Ăștia-
s oamenii pe care ni-i pot
oferi partidele parlamentare:
toți o apă și-un pământ!, cu ei
defilăm! Nu avem alții care să
ne guverneze. Să ne precupe
soluția de avarie: să nu-i
schimbăm prea des la gu-
vernare!…

În momentul de față,
de bine de rău, avem un par-
tid capabil să guverneze, să
elaboreze un program de gu-
vernare și să se țină de el!
Eh, așa ceva nu poate fi tol-
erat de sitemul ocult, ca să nu
ne trezim că apare un alt
Ceaușescu, care să inven-
teze capitalismul naționalist!
Românii sunt în stare de
orice! De aceea trebuie
supravegheați cu atenție, să
li se scoată din cap orice vis
de mărire, de libertate și
independență politică, orice
elan edificator! Trebuie dat la
cap cui îl ridică prea sus!

Tu ce vrei, Mișule?! Ai
vrut să demisionezi, ca să
oferi astfel ocazia și posibili-
tatea scoaterii PSD de la gu-
vernare? Asta nu putea fi
ideea ta, ai fruntea prea
creață pentru asemena
combinații politice. O aseme-
nea mutare nu se putea naște
nici în devla neamțului! Este
mai mult ca sigur o
stratagemă gândită peste
mări și țări, acolo de unde ne-
au venit toate binefacerile
post-decembriste.

Ai grijă, Mișule! Poți
face pasul înapoi! Ți-ai arătat
obediența și slugărnicia, dă-
te rănit față de stăpânii tăi, le-
ai demonstrat ascultare și
fidelitate, dar mai departe să
te lase în pace! De acum
lumea știe că ești un trădător!
Unica ta șansă este să te
cumințești! Să-ți revii din
pumn! Respiră adânc de
câteva ori și pune-te pe
treabă. La a doua încercare
de a sabota programul de gu-
vernare și de redresare
națională s-ar putea să demi-
sionezi rău de tot, cu pi-
cioarele înainte!

Dumnezeu nu
doarme!…

●
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AAm citit, în revista
„România literară” din 28 iulie
2017, ideile, opiniile unor
români despre cum cred ei că
ar trebui marcat Centenarul
Marii Uniri, pe care îl doresc și
eu, cât mai autentic și frumos
reprezentat fiindcă este cel mai
mare eveniment istoric al
națiunii noastre,  la care tre-
buie să contribuim  și să
participăm cu însuflețire noi,
românii de astăzi. Și eu, român
printre români, visez și-mi
imaginez  cum ar trebui să
evocăm, prețuim și cinstim
evenimentele unirii celei mari
de acum o sută de ani.

Editorialul acestui
numar, intitulat „Centenarul”,
este scris de Nicolae
Manolescu, nemuritorul critic
literar de Dâmbovița, prin care
trasează sarcini tematice, pre-
cise Uniunii Scriitorilor din
România, al cărei etern
președinte este. Scriitorimea
unită sub instrucția și ordinele
sale literare, trebuie ”să se im-
plice în proiectele privitoare la
marele eveniment istoric” și
adaugă, din condei, că este o
obligație morală. Noi, toți
românii conștienți de unitatea
națională, avem această
obligația morală, nu numai cei
din uniunea domniei sale, fără
a motiva precum Nicolae
Manolescu ”că nu sunt bani
pentru programe”  Deci, dacă
nu sunt bani la București, ei nu
vor face  programe  oricât de
însemnat ar fi Centenarul Marii
Uniri. Apoi mai scrie că, inițial,
a fost un comitet al Centenaru-
lui, dar a sucombat fiind lipsit
de fonduri. Deci, fără bani nu
se face nimic cu toată
obligația lor morală de care
pomenea, gratuit, președintele
USR. Totuși, guvernul
pesedist, manipulat din umbră
de un delicvent penal, a trasat,
ferm, sarcină de partid Minis-
terului Culturii și Identității
Naționale să finanțeze
sărbătorirea Centenarului. Ce
persiflare, ce caricatură, ca cel
mai prăpădit, sărac și prost
minister postdecembrist, lefter
dar  înzorzonat ca titulatură, să
se ocupe de identitatea
națională când în acest minis-
ter  nici măcar cultura națională
nu e o preocupare. Am
această certitudine mai ales
după ce l-am vazut și ascultat
la Buzău, la un congres, pe
ministrul Lucian Romașcanu
însărcinat cu programele Cen-
tenarului Unirii. O altă
catastrofă pesedistă.

Să urmărim acum,
cum cred și își expun alți
români în revistă ideile și
opinile despre marile sărbătorii
ale fireștilor uniri din anul 1918,
pentru că istoricește este
vorba de un șir de evenimente
al unirii noastre naționale pe tot
parcursul  acelui an. Prima
opinie este a  mass-medistului
– cuvânt forțat și neomologat
nici în romgleză – Cristian
Pătrășconiu, severinean,
licențiat în științe politice, adică
politruc post decembrist, care

și-a intitulat expunerea în
romgleză ”Să umblăm la soft”.
Nu am găsit soft  în DEX, doar
în engleză, alături de soft
headed ce nu înseamnă cap
moale ci, direct, prost, ceea ce
m-a lămurit. Domnul CP scrie
despre softul evenimentelor  în
care românii trebuie să fie
generoși, moderați, decenți, cu
bun simț și să sărbătorească
fundamentalmente civic. De ce
așa, fundamentalmente tiptil?!
Pe cine să nu supărăm cu
Centenarul Unirii Noastre ?
După aceste indicații, scrie că
bagă mâna în foc că la Alba
Iulia va fi vampirism politic.
Pentru această cunoscută
practică, în care domnia sa și-
a dat licența, nu trebuia să
bage mâna în foc și să rămână
cu ea acolo, românii o trăiesc
de 27 de ani. Ultima frază o
scrie bref. Degeaba căutați
cuvăntul prin dicționare, că nu
se află decât în romgleza ol-
teanului nostru în locul cuvân-
tului brief, ce înseamnă scurt,
concis. Deci, pe scurt, cum
foloseau românii înaintea rom-
glezei, aflam că își dorește ca
evenimentele Centenarului
Marii Uniri să stea sub zodia lui
dăruind, vei dobândi. Înălțător,
numai că evenimentele Cente-
narului de astăzi au stat sub
zodia vremurilor de  acum o
sută de ani, iar de dăruit nu
prea mai avem ce dărui dupa
27 de ani de jafuri și vânzări.
Cât despre dobândit, am
dobândit numai mari datorii și
dobânzi, cum nu am mai avut
niciodată în istoria noastră.
Acesta este adevarul, dragă
domnule licențiat, cu care
întâmpinăm Centenarul Unirii.    

Scriitoarea clujeană
Irina Petraș scrie
„Recondiționarea identitară” în
care spune „avem nevoie de
un an întreg de sărbătoriri” și
„să sărbătorim cu fermitate și
eleganță”. Scrie să ne
prezentăm vatra, neamul,
limba română, identitatea
națională. Așa și trebuie și
întradevăr avem nevoie de un
an întreg, fiindcă unirea cea
mare și firească s-a înfăptuit
dealungul întregului an 1918.
Îmi permit o completare, am să
punctez eu actele unirii care au
început  la 27 martie 1918,
când Sfatul Țării de la
Chișiinău hotărăște unirea
Basarabiei cu Regatul Român,
în momente foarte grele atât
pentru Basarabia cât și pentru
regat, unire ce ar trebui amplu
expusă, apreciată și 27 martie
să devină sărbătoare
națională. În octombrie 1918
amplele manifestări ale bu-
covinenilor și transilvănenilor
de unire a tuturor românilor
într-un stat național, de sine
stătător, au loc la Viena după
care, Iuliu Maniu în fruntea a
70.000 de militari români,  din
fosta armată austro-ungară, se
întorc acasă, visând și
înfăptuind Marea  Unire, după
cea înfăptuită de  Mihai
Viteazu la 1600. În 28 noiem-
brie 1918 , Consiliul Național
Român din Cernăuți hotărăște
revenirea la Moldova lui Ștefan
cel Mare după  145 de ani,
deci la România.  Acest eveni-
ment nu trebuie umbrit de

Marea Adunare Națională de la
Alba Iulia, fiind amândouă
egale ca semnificație
națională. La fel ca scriitoarea
Irina Petraș foarte mulți români
văd complex  semnificația în-
tregului an 1918 în înfăptuirea
Marii Uniri și așa trebuie să
sărbătoritm, cu fermitate, în
anul 2018.

Istoricul, academi-
cianul Ioan-Aurel Pop, vede
Centenarul Marii Uniri cu ochii
și mintea unui mare cărturar
ardelean care, și de data
aceasta, dăruiește  o parte din
cultura și dragostea lui
românească  Anului 1918 prin
prelegeri istorice veridice, în
ton academic. Este în același
timp o santinelă și apărator al
identități naționale – i-am citit
cu luare aminte volumul „Iden-
titatea românească”, pe care îl
recomand acum în preajma
Centenarului. Domnia Sa  este
îngrijorat de cum se va com-
porta  guvernul în Anul 1918.
Foarte mulți romani sunt la fel
de îngrijorați. Sunt român au-
tonom, deci liber îmi exprim
părere personală: aș dori ca
politicienii, fie ei și licențiați în
științele  politice, guvernanții lui
Dragnea și parlamentarii
pesediști să nu fie admiși, ca
vorbitori, la aceste ceremonii și
sărbătoriri fiindcă nu au făcut
nimic pentru România, dar put
a parvenitism prin furt și
corupție. Sper ca Dragnea și
ochlocrația lui să nu mai fie la
putere în Anul Centenarului, iar
președintele Klaus Johannis
să fie în concediu prelungit, cât
mai prelungit și departe de
România, fiind doar un flotant
gonflat, deci gol, la Cotroceni.

Sistematizat, poetul și
prozatorul Adrian Popescu ar
dori ca la Alba Iulia, cu ocazia
sărbătoririi de la 1 Decembrie,
să fie reconstituită Marea
Adunare din 1918, începând
cu defilarea delegațiilor de
atunci și cuvântările patrioților
unirii citite de artiști care să-i
personifice. Foarte mulți
români doresc un spectacol re-
construit cu acele delegații
române, venite din Banat și
Ardeal, îmbracați în porturile
lor străbune și cu  artiștii
însuflețiți de eveniment  per-
sonificând  unioniști acelor vre-
muri. Ar fi o excepțională
manifestare și bine ar fi să fim
lipsiți de prezența politicienilor
de acum. Asemenea specta-
cole ar trebui să aibă loc și-n
Basarbia și Bucovina, în toată
Țara.

Domnul profesor Irinel
Popescu, pe cât de mare
chirurg este pe atât de rupt e
de actuala situație social-
politică din România, fiindcă în
cele 12 rânduri scrise suține că
președinția, guvernul, parla-
mentul sunt cu adevărat in-
teresate de organizarea
Centenarului Unirii. Cu tot re-
spectul față de Domnia Sa:
Quid verba audiam, cum facta
videam? se întreba Cicero.
Bună întrebare, domnule pro-
fesor, să ne-o punem tot timpul
și noi, să cântărim guvernanții
după faptele lor nu după lo-
goreea lor.

Criticul, de toată crit-
ica, Alex Ștefănescu, critică in-

capacitea de a păstra ceea ce
s-a obținut în 1918 și cere să
nu mai acceptăm conducători
incapabili. Combate bine ven-
erabilul, care, în schimb, l-a ac-
ceptat,  periat din cap până în
picioare și șpreiat cu elogii și-n
axile pe Roman Patapievici, ce
le-a fost un guru literar de la
ICR și învăța că românii sunt
patibulari tarați, plaiul mioritic
radiografic e o fecală iar Mihai
Eminescu e un cadavru de de-
pozitat în debara. Dacă l-ați as-
culta și acceptat pe
Patapievici, restul vă e mult
mai ușor, doar sunteți critic
mercenar de pe Calea Victo-
riei.

Doamna Simona Vasi-
lache, cu doctorat în manage-
ment, adică instruită, iscusită și
pricepută vine cu acțiuni de
anvergură în sărbătorirea Cen-
tenarului, numerotate: muzee,
sesiuni de artă de stradă, rute
de tren cu conferințe și
expoziții, dezbateri publice prin
orice mijloace, bancnote cu
Centenarul, dezvelire de bus-
turi în țară și străinătate, cu un
concurs de nou imn național,
editări  și donații de cărți în bib-
liotecile lumii. Excepțional,
felicitări! Fezabil, cum zice
francezul, totul este ce fac
românii din tot ce e posibil. E
posibil să mergeți la domnul
ministru al identității naționale,
Lucian Romașcanu, după bani,
dar nu e sigur că veți primi,
pentru că programului
dumneavoastră de anvergură
îi trebuiesc mulți, mulți bani,
care sunt  imposibil de primit
de la ministru. Prin absurd, să
presupunem, că această posi-
bilitate financiară ar fi  posibilă,
dar nu, nu mai e timp de re-
alizare. Peste trei luni începe
Anul 2018, iar managementul
guvernanților noștri este încă
în stadiu de fezabilitate. Citiți și
veți afla că celelalte
naționalități ce au devenit au-
tonome în 1918 și-au început
de mult progamele, mult mai
ambițioase decât ale noastre,
de ani de zile și acum sunt
gata.

Doctorul în filologie
Răzvan Voncu, lector universi-
tar, crede că punctul de greu-
tate al Centenarului ar trebui
să fie de natură culturală, nu
festivist-politică. Drept și mă
bucur că majoritatea oamenilor
de cultură și cu ocazia Cente-
narului se detașează franc de
clasa politică postdecembristă.
Păcat că nu se unesc într-o
contraforță politică, având alte
preocupări sau din comoditate,
poate din continență sau or-
goliu. Păcat, nu zic altceva.
Domnia Sa vorbește de
regândirea programelor
școlare, de importanța limbei
latine și cultivarea corectă a
limbii române, despre școlile
de cultură. Pertinent.

Ultimul, la propriu și
figurat, dintre cei ce au scris
despre Centenarul Marii Uniri
în revista România Literară din
28 iulie 2017, este Ionuț
Vulpescu, târgoviștean și popă
ca educație, dar e de stânga
de când a fost consilierul lui
Ion Marcel Ilici Iliescu ce l-a
transformat în produs pesedist
și Ponta l-a sfințit ca ministru la

cultură în guvernul său. Cu un
asemenea palmares
duhovnicesc, cei de la revista
România Literară i-au cerut
părerea și el a scris, în
manieră grandilocventă, Un
efort solidar. Trebuie precizat ,
din primul moment că este
vorba de solidaritatea sa cu
PSD-ul Ponta-Dragnea, în
care sfințenia sa a prezentat
un proiect concret încă din 30
noiembrie 2015 – despre
aniversarea Centenarului –
proiect ce nu a rămas literă
moartă. Fezabil! Dar e doar
vorbărie pesedistă, fiincă
faptele nu se văd, nu s-au
născut, nu se vor naște din
PSD, deși înfumuratul părințel
pesedist vorbește și de  o
autostradă culturală ce leagă
capitalele Unirii –București,
Aba Iulia, Chișinău, Cernăuți –
și alte centre. Ce frumos știu
să vorbească popii și politrucii,
dar noi, românii de rând, avem
nevoie de facta, non verba. În
final, părințelul se auto-
spovedește și iartă de păcate
guvernanții pesediști, încheind
cu: ne mai despart cinci luni de
anul 2018 și progresele sunt
minuscule … un fiasco al Cen-
tenarului mi se pare deja anta-
mat! Nu știu ce înseamnă
antamat, nu l-am găsit nici în
vechiul meu DEX, dar cuvântul
fiasco în această propoziție mă
îngrozește. Poate e anatema
popii fiindcă nu mai e ministru,
de la unii popi te poți aștepta la
orice. Totuși, rămânem la
convingerea că ce nu vor face
guvernanții vor face cărturarii,
unii ziariști și scriitori, românii
de rând, și în primul rând,
țărănimea noastră milenară,
sub îndrumarea sfatului
bătrânilor înțelepți și a con-
silierilor primăriilor comunale, a
bunilor și cu dragoste
învățători împreună cu
adevărați preoți.

Eu visez de ani de zile
să apuc Centenarul Marii Uniri,
pe care mi-l doresc și imaginez
așa ca pe o grandioasă recon-
stituire a Sfatului Țării de la
Chișinău, a Coniliului Național
de la Cernăuți și a Marii
Adunari de la Alba Iulia, unde
au venit de departe, prin frig și
ploi, pe jos sau cu carele și
călare, delegații din toată țara
pline de însuflețirea unirii răpită
de cotropitori seculari. Vreau
sărbătorire cu flori și folclor,
drapele tricolore în vânt  și
copii veseli, nu vreau să aud
voci de președiinți, guvernanți
sau parlamentari ai acestor
vremuri, o zi fără ei va fi o
adevarată sărbatoare. 

- continuare în oagina a 4 a -
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Ascensiunea extremei drepte în Germania și AustriaAscensiunea extremei drepte în Germania și Austria

George

Petrovai

ÎÎntrucât oricare
extremă violează ideea de
echilibru social, obligatoriul
proces de reechilibrare se
realizează prin apariția con-
traponderii sale. Istoria
contemporană ne oferă un
elocvent exemplu în acest
sens: spre sfârșitul primei
conflagrații mondiale, mai
exact în octombrie 1917,
Lenin și ciracii săi
instaurează în Rusia
bolșevismul (extrema
stângă), ceea ce face ca în
mai multe state europene
(Italia, Ungaria, Germania,
Portugalia, Spania) să fie
îmbrățișată extrema
dreaptă, aproape la fel de
dictatorială ca și cea
bolșevică, fie ea de ori-
entare fascistă, hortistă,
hitleristă sau salazaristă, fie
de tip carlist, ultimul regim
dictatorial din Europa
interbelică, impus de regele
Carol al II-lea în România.

În acest mod arbitrar
și esențialmente uniper-
sonal, s-a realizat un precar
echilibru în politica
europeană, chipurile pentru
prevenirea unui nou război
planetar, dar care, în reali-
tate, a fost înlesnit și grăbit
tocmai de jocurile și
alianțele politice nestator-
nice dintre cele două
lighioane, în principal dintre
Germania nazistă și Rusia
stalinistă. Spun Germania
nazistă și nu hitleristă, pen-
tru că astăzi, după mai bine
de 70 de ani de la
încheierea războiului mon-

dial și contrar oficialelor
scorneli din istoria învățată
la școală, se știe că ascen-
siunea partidului nazist și
declanșarea conflagrației nu
se datorează doar lui Adolf
Hitler, ci este opera temeinic
plănuită și apoi generos
finanțată de către concernul
c h i m i c o - f a r m a c e u t i c
I.G.Farben, care urmărea
ca prin agresiune să-și
extindă profitabilul imperiu
economico-financiar în teri-
toriile cotropite de nemți...

Mai înainte de a
intra în chestiunea de fond
a prezentului articol, anume
avântul politic al extremis-

mului de dreapta în Germa-
nia și Austria zilelor noastre
(poziția a treia, respectiv a
doua în preferințele elec-
toratului germano-austriac),
cuvine-se să precizez că, di-
rect au ba, Austria se află la
originea celor două
conflagrații mondiale:
asasinarea la Sarajevo în
iunie 1914 a arhiducelui
Franz Ferdinand de către
un sârb, a constituit pretex-
tul pentru declanșarea

primului război mondial, iar
nașterea lui Hitler pe 20
aprilie 1889 în localitatea
austriacă Braunau am Inn,
poate fi socotită principala
cauză genetico-istorică pen-
tru începerea celui de-al
doilea război mondial.

Vasăzică, Germania
și Austria se înrudesc nu
numai prin limbă, cultură,
osânză (untul german  de
care amintea cugetătorul
Constantin Noica) și
năravuri imperialisto-
jecmănitoare, cel puțin în
ceea ce ne privește pe noi,
românii (de pildă, se știe că
potrivit contractelor

încheiate în timpul celui de-
al doilea război mondial,
Germania a rămas datoare
României cu circa 30 de mil-
iarde mărci-aur și că, sun-
tem informați de profesorul
prahovean Eugen
Stănescu, Imperiul habsbur-
gic a stors 858 tone aur în
cei aproximativ 200 de ani
de dominație asupra Tran-
silvaniei, Banatului și Bu-
covinei, respectiv asupra
Olteniei între 1718-1739,

bașca jaful postdecembrist
prin bănci, OMV,
măcelărirea pădurilor etc.),
dar se mai înrudesc și prin
îngrijorătoarea pondere a
extremismului dreptist în
politicile lor actuale.

Diferența dintre ex-
tremismul german și cel
austriac este următoarea.
Cu toate păcatele ei în polit-
ica europeană, cu
precădere cele care au în-
curajat pătrunderea musul-
manilor în Europa, Angela
Merkel le-a insuflat nemților
o atare încredere în
capacitățile ei cârmuitoare,
încât în toamna acestui an a
câștigat al patrulea mandat
de cancelar. E drept, doar
cu scorul de 35 la sută,
ceea ce face ca merkeliana
alianță Uniunea Creștin-
Democrată (CDU) – Uni-
unea Creștin-Socială (CSU)
să piardă multe locuri,
totuși, suficient ca împreună
cu social-democrații (SPD)
lui Martin Schulz, ori poate
cu verzii și liberalii, să
formeze cabinetul, lăsând
extremiștii pe dinafară.

Nu la fel se prezintă
lucrurile în Austria, unde
oferta electorală intens
antiislamistă și, ca atare,
eminamente populistă, a dat
cîștig de cauză tandemului
c o n s e r v a t o r i - e x t r e m a
dreaptă, făcându-l pe Se-
bastian Kurz (îmbibat de
idei rasist-aristocratice, cu
studiile superioare nefinal-
izate și, cu toate astea, min-
istru de externe la 27 de ani)
cancelar cu caș la gură,
adică la doar 31 de ani.

Mă rog, e treaba oc-
cidentalilor că prin
democrație au ajuns să

înțeleagă un soi de
competiție copilărească
între națiunile lor. Așa că
propulsează în față politruci
din ce în ce mai tineri, încât
nu m-ar mira ca vârsta unor
astfel de aflători în treabă
(desigur, văzuți drept copii
minune de către compatrioții
lor cu discernământ de gali-
nacee) să coboare în scurt
timp sub 20 de ani. Pe-
semne că la ora asta mulți
dintre austrieci sunt mândri
nevoie mare că prin noul lor
cancelar au izbutit să-l „de-
troneze” pe necoptul
președinte al Franței și cu
certitudine că doar unii din-
tre ei își pun problema
competenței. Da, căci
competența nici măcar nu
mai reprezintă o problemă
atunci când junele ajuns în
vârful piramidei sociale este
zdravăn susținut și strunit
din spate – de Rothschild și
ai lui în cazul lui Emmanuel
Macron, de gașca oli-
garhico-aristocratică în
cazul lui Sebastian Kurz.

La urma urmei, noul
Kur(z) austriac prezintă nis-
caiva interes pentru noi,
cetățenii României, numai
întrucât el este pregătit de
acasă să lovească în drep-
turile celor 300.000 de
români stabiliți în Austria,
mulți dintre aceștia cu dublă
cetățenie, și numai pentru
faptul că această țară
lacomă, împreună cu Ger-
mania și Olanda, se opune
intrării noastre în spațiul
Schengen.op. cit., p. 88).

●

Centenarul României – bacalaureatul românilorCentenarul României – bacalaureatul românilor

continuare din pagina a treia

AAcest Centenar tre-
buie să fie o sărbătoare a
sufletului și firii românești, în
care toți să donăm voluntar
ceva din noi, să ne bucurăm
cu lacrimi în ochi de bucuria
semenilor  noștri la această
împlinire plătită cu atâtea
jerfe de tot neamul nostru
peren aici. Nu suport pro-
gramele artificiale, de hai să
ne aflăm în treabă, nici pro-
gramele politico-financiare,
în schimb  în acest caz toate
ministerele, vem 24 la
număr, au datorie social-
morală să participe bine
pregatite,  nu pot să lase
totul în cârca celui mai
prăpădit minister, condus de
parașutistul, la propriu și fig-
urat, Lucian Romașcanu.

Din cauza politicii
neromânești ce continuată
și după 1990, astăzi suntem
aproape patru milioane de
români înafara Țării și mă

întreb cum se pregătește
Ministerul Afacerilor Externe
pentru aceste mari eveni-
mente naționale, ce cărți,
expoziții, filme și programe
pregatesc ambasadele lui
înafara de acțiunile protoco-
lare obligatorii și de mesele

pentru fripturiștii români
apropiați, cunoscuți că 
perie guvernul și partidul
pesedist. 

Am auzit și de un

Minister pentru românii de
pretutindeni, oare cu ce se
va ocupa în 2018 înafară de
afaceri găinărești politico-
economice și sindrofii prin
pretutindene. Oare Banca
Națională a sucombat sau
va scoate o bancnotă sau

monedă comemorativă  și
câte și mai câte trebuiau
făcute până acum, câte și
mai câte vor rămâne
nefăcute în 2018. Toate

națiunile desprinse din
Austo-Ungaria în 1918 ne-
au luat-o înainte și de data
aceasta. Dintre ele avem
vecini iredentiști care ne vor
pizmui  și mai îndârjit în
2018 pentru unirea noastă
cea firească, ne vor con-

turba cu ură și dușmănie, în
fel și chip, Centenarul Marii
Uniri. Și ce nepregătiți sun-
tem noi în fața lor, pentru că
ni s-a ascuns, tot timpul,

adevarul istoric  din 1940 în-
coace, iar din 1990 am fost
manipulați să renunțăm și la
identitatea națională. Sun-
tem  îndrumați să nu
contracarăm agresiunea la
adresa staului nostru unitar
deși suntem îndreptățiți și
datori. Din nefericire, nu mai
avem patrioți precum acum
o sută de ani, doar jefuitori
și vânzători de țară.

Sper să nu fie chiar
un fiasco, dar nici cum ar
trebuie să fie nu va fi.
Oricum, incontestabil, Cen-
tenarul Marii Uniri este ba-
calaureatul nostru în fața
României …Vom vedea
cine va absenta, cine îl va
promova și cine nu…

●



Ghimpele Națiunii

„Crimă de ură”? Nu, crimă de națiune!„Crimă de ură”? Nu, crimă de națiune!

Cezar Adonis

Mihalache

NNu ar fi momentul
ca, în loc să tolerăm incluz-
iunea peste modul nostru
de a fi a acestei noi aberații,
această nouă formulă de
sancționare sub denumirea
generică de „crimă de
ură”(!), în care sunt
îngrămădite de-a valma
toate relele pământului, de
la oprobriile, reproșurile,
vinovățiile inventate, apli-
cate, reîncălzite, și iar apli-
cate, într-un mare gheșeft al
plăților pe seama
acceptărilor noastre din
prea multă cumsecădenie,
nu ar fi mai bine dară să
aplicăm și noi o strategie de
protejare? În fond, noi sun-
tem cei în măsură să vorbim
din postura de subiecți ai
discriminării. Noi suntem
părte în acel românism
hăcuit de satrapii de țară,
noi suntem în miezul
tradițiilor și valorilor ce ne
sunt batjocorite de venetici,
noi suntem aceia care
suferim pentru că nu i-am
făcuți să sufere pe cei ce
acum își bat joc de noi, de
țară, de istorie, de limbă, de
prunciinoștri.

Este momentul în
care noi ar trebui să
dezvoltăm, inclusiv punitiv-
penal, o noțiune de autopro-
tejare. Și să-i învinovățim
noi pe toți acești detractori
de țară pentru ceea ce fac,
și nu printr-o „crimă de ură”,
ci o „crimă de națiune”. Căci
e mult prea puțin a spune,

față de ceea ce ne fac ei,
„crimă de ură”! La ei nu este
vorba doar de ură, ci de
crimă, prin înjunghiere, de-
structurare și zdrobirea
ființei noastre naționale.

Or, când cineva îți
înjunghie țara, limba, istoria,
tradiția, simbolurile, nu te
apuci să-l dojenești pentru
manifestările lui „necon-
forme”, trebuie să acționezi

din perspectiva a ceea ce
detractorii ne aruncă nouă
în cârcă sub forma a felurite
aberații.

Dacă nu facem
ceva, mâine-poimâine nu
doar crucile bisericii noastre
istorice vor fi asociate sim-
bolurilor legionare, fasciste,
ba, direct decupate din
flăcările iadului, ci până și
lemnul copârșeelor în care
ar fi trebuit să-i „îmbrăcăm”
noi pe acești detractori, pen-
tru a-i duce la groapa isto-
riei.

Nu poți privi
nepăsător cum un dobitoc
vine și, într-o generare a
unui adevărat discurs al urii,
ne acuză Biserica Națională
ca fiind promotoare a
mișcării legionare, a ex-
tremismului, punând o
virgulă pe post de egal. Căci
mâine-poimâine, dintr-o
semantică pe care o lăsăm
la libera deformare a unor

incitatori la ură, însăși
biserică va fi așezată în
locul acelui egal…

Trebuie să ne con-
struim un viitor în care să ne
apărăm Neamul și Țara. Și
trebuie să definim și să
sancționăm tot ceea ce
poate constitui atac la fun-
damentele noastre, atacuri
cvasiprezente printr-o
adevărată „crimă de
națiune” la adresa noastră.

Să vii în plină proce-
siune religioasă, în plină
manifestare și empatie cu

țara, cu tremurul și trăirea
religioasă a enoriașilor, să
lovești atât de grosolan,
chiar de Sfânta Parascheva,
Biserica Română nu este o
întâmplare. Și nici o simplă
incitare, cum i-am fi putut
spune dacă era vorba doar
de discursul acelui ratat
care ne inventează
vinovății.

Dar a fost mai mult

de atât! A fost o organizare
a cioclilor detractori chiar în
incinta unei citadele a
națiunii. Biblioteca Centrală
Universitară.

Și cum oare s-au
simțit directorii acestei
instituții, care stau într-o
casă a neamului românesc
și sunt vegheați de un sim-
bol al unității noastre, să or-
ganizeze o manifestare în
care neicanimeni, ajunși
vlădici de ponei din pluș fas-
cist, să vină să-ți desființeze
tocmai valorile pe care le ai

tu, acolo, între zidurile tale?!
Mâine-poimâine ne

vom trezi că aceste lepre
vor organiza astfel de
manifestări și în preajma
sfintelor noastre biserici.
Dacă nu-i oprim! Dacă nu le
punem o botniță atât de
necesară când vine vorba
de protejarea viitorului țării.

Altminteri, o să
vedem, neputincioși, cum
nu doar biserica este
asimilată mișcărilor extrem-
iste, și nu doar crucile sunt
transpuse grosolan și fals în
simboluri-dovezi ale extrem-
ismului (în prostia lor, ăștia
de se dau șefi pe la
holopupincuriști ar trebui să
știe că nu biserica a împru-
mutat crucile de pe
steagurile mișcărilor ex-
tremiste ce folosesc crucile
în formule mai mult sau mai
puțin stilizate, ci ea, crucea,
vine dintr-un început ale
genezei noastre pe care, e
drept, acești popândăi
vremelnici nu o pot
cuprinde), și o să ne trezim
că până și Centenarul Unirii
va fi prezumat a promova
extremismul, pentru că
aduce un elogiu Neamului
Românesc, dar și sim-
bolurilor din unitatea pe care
acești detractori  o vor
destructurată.

●

Alături de Camelia Smicală şi copiii ei...Alături de Camelia Smicală şi copiii ei...

George

Alexander

DDe multe ori ne
întrebăm cum reuşeşte
mama aceasta să 
mai supraviețuiască…
Despărțită în modul cel mai
barbar de copiii ei,
amenințată, terorizată pen-
tru că nu a uitat de ei, nu a
acceptat să uite de ei,
linşată economic, distrusă
sistematic tocmai de cei
care ar fi trebuit să-i ofere
protecție, Camelia Smicală
încă există şi încă luptă din
greu pentru greu încercații
ei copii, Mihai şi Maria!

…Este la capătul
puterilor, însă. Nu are timp
să stea numai pe „face-
book”. Călătoreşte, în
fiecare zi, peste 150 de kilo-
metri, pentru a ajunge la un
serviciu unde este periodic
amenințată că, dacă nu
tace, dacă nu renunță la
copiii săi, va pierde totul
până la urmă…

De pierdut, însă, a
pierdut Camelia viața

întreagă, cu largul concurs
al instituțiilor care au călcat-
o în picioare, executând-o
scurt. Nimeni nu a ținut cont

de copiii ei, care şi-au trimis
strigătul de disperare,
plânsetul de copii chiar şi la
ONU! Aceşti copii, ființe
libere (?!) nu vor să trăiască
în închisorile lor finlandeze,
vor să fie Oameni Liberi,
alături de Mama lor!

Pentru ce să
ignorăm aceşti copii?! Cum
poate cineva să-i
pedepsească, trimițându-i

în nişte case anoste, de
copii?!

Dacă România ar
avea mai multă Demnitate,

ar lupta pentru copiii săi!
Dacă noi am trăi în spiritul
Libertății, am ieşi în stradă
pentru ei! Intimidările,
dosarele mincinoase care
se construiesc, poliția care
ne bate la uşă, prin
străinătățuri, nu ne pot opri
să fim Oameni!

Cerem autorităților
române să nu renunțe sau
să tergiverseze lupta de sal-

vare a copiilor Maria şi
Mihai Smicală! Cerem
autorităților române să
trimită Oameni Competenți
în Finlanda, pentru ne-
gocieri cu finlandezii, nu
excursionişti, care nu au
habar pe ce lume se află, în-
greunând lucrurile! Amintiți-
vă că Mihai şi Maria se află
într-o situație Disperată!
Cerem Protecției Copilului
din Finlanda să înceteze să
mai şantajeze moral nişte
copii! Este inadmisibil să-i
spui unui copil, citez, „Dacă
te duci la biserică, nu o mai
vezi pe mama!...”

Cerem autorităților
finlandeze să respecte iden-
titatea spirituală a acestor
copii! Cerem autorităților fin-
landeze să repecte drep-
turile diplomaților români de
la Helsinki!

Ambasadorul Fin-
landei la Bucureşti a ajuns,
ca şi mulți alții!, să-şi
depăşească atribuțiunile, la
noi, în timp ce ambasadorul
român la Helisnki este
urmărit şi supravegheat tot
timpul…

Dincolo de toate
luptele fratricide din Româ-
nia, cerem tuturor partidelor
să se implice în salvarea
acestor copii! Tot românul
aşteaptă să se facă odată
Dreptate. Oamenii nu mai
au nevoie de explicații. Vor
FAPTE. FAPTE!

Timpul negocierilor
între politicieni a cam tre-
cut… Suntem în ceasul al
douăsprezecelea acum, iar
noi am tot aşteptat… Dacă
Mihai şi Maria nu sunt
eliberați, mulți vor fi alături
de ei, ÎN TOATĂ EUROPA!,
iar valul protestelor se va
rostogoli… Tot mai multe
capitale europene şi oraşe
mari vor răsuna de glasul
protestatarilor…

Iar noi?... Noi, ce
facem pentru ei?... 

●


