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postdecembriste?!postdecembriste?!

Cezar
A. Mihalache

CCel mai important pas
al „redistribuirii”  postdecem-
briste a averilor a fost finalizat,
componentele sistemului 
de industrializare socialist
fiind aproape în întregime
înstrăinate sau dezintegrate. 

Nu a rămas mai
nimic, terenul este ras ca în
palmă, iar condiţiile par a fi
acum proprice demarării noii
industrializării a ţării. O indus-
trializare realizată însă exclu-
siv în termeni  favorabili
“investitorilor” străini. De altfel,
dacă nu s-ar fi rostogolit peste
noi criza europeană, am fi asi-
stat deja la amanetarea 
viitorului ţării şi din această
perspectivă. Pentru că, din
moştenirea lăsată de industri-
alizarea socialistă nu a 
mai rămas aproape nimic,
totul având un scop precis:
acela de a permite instalarea
unei noi structuri de industri-
alizare a ţării controlată însă
exclusiv de investitorii străini.

Motivul este simplu…
Investitorii străini,

pentru care prima industri-
alizare a României, din 
perioada 1965-1977 a
reprezentat un eşec total,
neputând participa în sensul
acaparării industriei şi 
a controlării acesteia pe viitor,
încearcă acum să recupereze
terenul pierdut. Să intre, în
condiţiile impuse de ei însă,
ca elemente decizionale, în
procesul de reconstrucţie
industrială a României. 

Nu puteau face acest
lucru într-o ţară în care exista
o industrie puternică. A fost
nevoie de dezintegrarea ei,
procesul de destructurare şi
lichidare a fostei forme de 
industrializare durând, iată,
mai bine de două decenii
(dovadă că “mormanul de fier”
a avut un nucleu consistent).

A fost un proces în
“paşi”, înainte de înstrăinarea
sau desfiinţarea moştenirii 
industriale, realizându-se
îndepărtarea ţării de drepturile
sale patrimoniale. Am asistat
la începutul anilor ’90 
la înlăturarea poporului român
de la adevăratele procente de
venituri pe care ar fi trebuit să
le primească după prăbuşirea
sistemului socialist. Poporul
Român, singurul îndreptăţit 
ca preţ al sacrificului său
vreme de decenii să decidă
viitorul “mormanului de fier”, a
fost jefuit de drepturile sale
prin celebra “cuponiadă”, oa-

menii de rând primind, în
“schimbul” contribuţiei lor la
construirea acelui sistem, o
contravaloare insegnefiantă.

În schimb, statul, noul
stat capitalist, construit pe in-
teresele de grup ale noii con-
figurate pături de afacerişti,
devenea proprietarul uriaşelor
capitaluri prin fondurile de
proprietate, vânzând sau

desfiinţând ulterior fiecare 
bijuterie din coroana industriei
româneşti. Un stat care nu 
a fructificat “moştenirea”
preluată în revoluţia furată în
favoarea cetăţenilor săi, ci a
dezintegrat-o, în interesul a fel
şi fel de “investitori”.

Astfel, a urmat etapa
cea mai lungă, aceea de
înstrăinare a capitalurilor către
feluriţi investitori. Nu mai am-
intim de diversele formule de
“privatizare”, de la “mebo” la
vânzarea “pe un dolar”, nu
mai vorbim despre felul în
care marile combinate au fost
transformate în paria noii
societăţi, prin supralicitarea
ideii economice de “găuri
negre”, totul având ca scop
doar justificarea privatizării
imediate a unor coloşi care s-
ar fi putut transforma, sub un
manageriat cinstit al ţării, în
sursele de repornire a
economiei. Am asistat cu o
naivitate copleşitoare, pe care
generaţiile următoare vor
avea dreptul să o numească
după cum vor crede de
cuviinţă, la distrugerea ţării. 

Ne-am făcut părtaşi
ei, de la “autodisponibilizările”
momite cu zeci de salari
”compensatorii” la lipsa 
de reacţie când, odată cu pro-
cesele de privatizare fraudu-
loase devenea evident 
că rămânem fără locuri de
muncă.

Astăzi, cu mici
excepţii, ţara se află în etapa
de preindustrializare a anilor
’60, creându-se astfel justifi-
carea reindustrializării sale.
Cu orice preţ. Inclusiv 
prin acordarea dreptului de
control integral asupra profitu-
lui pentru aceia care vor 
veni să facă investiţii.

De fapt, acesta este
scopul final. Dar cum “mor-

manul de fier” nu putea fi pre-
luat şi controlat de investitorii
străini în întregime, acesta a
fost distrus, ţara fiind adusă în
pragul acceptării disperate a
oricărei investiţii străine. 

Este motivul pentru
care, mai bine de două
decenii, nu s-au construit
autostrăzi, nu s-a investit real
în infrastructură ori în oricare
alt domeniu, înainte de toate,
naţia română trebuind
înlăturată de la drepturile ei.

Este doar unul dintre
motivele pentru care Consiliul
Investitorilor Străini mizează,
ca strategie naţională pe ter-
men lung, pe reindustri-
alizarea României, plecând
însă de la esenţa frustării
sale, aceea că “prima indus-
trializare (1965-1977) a
reprezentat un eşec deoarece
investitorilor străini nu li s-a
acordat participaţia de con-
trol”. Consiliul propune aşadar
înfiinţarea de societăţi mixte,
public-parteneriat străin, care
vor deţine controlul şi dreptul
de a dispune de profit, singura
condiţie fiind ca investitorii să
dezvolte întregul lanţ 
de producţie, de la cercetare
şi dezvoltare până la comer-
cializarea produselor. 

O participaţie de con-
trol care ar urma să fie
acordată pentru un număr
prestabilit de ani, respectiv de
30 de ani.

Pe acest program se
baza guvernul când vorbea
de crearea de locuri de
muncă. Pe amanetarea ţării
într-o direcţie care, deşi ar
aduce investiţii străine directe
de un milliard de euro şi ar
crea câteva mii de locuri 
de muncă, pe termen mediu,
ar trasa definitiv liniile 
de desfiinţare a suveranităţii
României.

În fapt, dacă nu ar fi
venit criza, astăzi am fi avut în
faţa ochilor o faţadă şi mai
nocivă a actualei puteri…

De aceea, pentru noi,
paradoxal, riscul cel mai mare
va veni când se va întrevedea
sfârşitul crizei. Dacă în acel
moment vom mai fi conduşi
de pecinginea portocalie, des-
tinul României va fi sub un
mare semn de întrebare.

●

2012 și 2012 și 

interesul naționalinteresul național

Viorel Roman

AAflați în calea imperi-
ilor, culturilor, religiilor,
românii au avut în decursul
timpului interese așa-zis
naționale dictate întotdeauna
de alții ți care, nu de  puține
ori, s-au bătut în cap. 

Cu toate astea,
există un interes  național au-
tentic, chiar dacă-i mai greu
de descifrat. Numai cei cu o
unitate a limbii, scrisului și re-
ligiei – China, Israel, Vatican
– au  unul cât se poate de
clar. Transilvanenii se
orientează spre Roma,
moldo-valahii spre a doua 
și a  treia Roma, Cons-
tantinopol/Moscova.

Bucureștiul se vrea a
patra Romă.

Aceste orientari duc
la interese naționale diferite
chiar dacă, din toate timpu-
rile și la toate neamurile, in-
teresul național cere  
unitate și emancipa-
rea naționala, economică 
și socială.

Se impune, acum, la
început de an, o mică
retrospectivă.

La 1600, în alianța cu
Papa de la Roma, Mihai
Viteazul realizează unitatea
națională, dar e ucis pentru
ca el tratează și cu greco-
ortodocșii  din Constan-
tinopol, care îl voiau Impărat
al Bizantului, dar și cu a treia
Romă, Moscova, care avea
interese contrare papei de la
Roma. Un secol mai târziu, la
1700, ortodocșii din Transil-
vania se unesc cu Roma, dar
nu sunt urmați  de moldo-
valahii obedienți Constan-
tinopolului.  În loc să se
orienteze spre Roma, Can-
temir Vodă se aliază cu a
treia Roma și Moscova. Sul-
tanul, confruntat mereu 
cu rezistența românilor, dă 
apoi tronurile moldo-valahe
fanarioților a căror interes era
îmbogățirea personală.

Vine anul 1774,
când, după pacea de la Ku-
ciuc Kainargi, decăderea Im-
periului Otoman și
ascensiunea celui Rus au
dus la înlăturarea greco-
fanarioților de la București și
Iasi și înlocuirea lor cu domn-
itori autohtoni, dar 
din grația Sultanului turc și a
Țarului moscovit.

La 1859, după victo-
ria occidentului în Războiul
Crimeii, Alexandru Ioan I
Cuza aspiră la refacerea
unității cu Roma, ca frații lui

din Transilvania, dar este
trădat de cei care voiau o co-
operare cu  occidentul pe
baze culturale, masonice și
dinastice. Ca astăzi. Dezas-
trul acestei politici ne arată că
interesul național formulat de
Cuza e cel autentic.

În 1918, după
războiul mondial, România
Mare, condusă de regele
catolic Ferdinad I, urma să
devină o dioceză a Romei. 

Dar influența nocivă
a celei de a doua și a treia
Roma, a greco-pravoslavni-
cilor în alianța cu dinastia
germană și curentele cultur-
ale occidentale, au deturnat
și subminat însă interesul
național formult de Școala
Ardeleană și totul s-a
destrămat, ca în vremea lui
Mihai Viteazul și Cuza. Linia
de urmat a devenit însă
clară.

În decada 1968-
1989, Nicolae și Elena
Ceaușescu refuză orientarea
spre cele trei  Rome și vor
refacerea Bizantului, a patra
Romă la Bucuresti. Vezi
Casa Poporului. Lichidați de 
Crciun, ei deschid calea
președinților ortodocși
moldo-valahi Ion Iliescu, Emil
Constantinescu, Traian
Băsescu, care renunță la linia
greco-fanariotă, dinastica și
caută să-i urmeze pe Mihai
Viteazul, Inocentiu Micu-
Klein, Cuza, Ferdinand…

Început de an; 2012.
Moldova e încă în sfera de
influență rusă, România în
cea ruso-ocidentala și am-
bele fac un echilibru între in-
teresele marilor puteri, culturi
și religii. Concurenta intere-
sului național filoslav (Iliescu,
Preafericitul Daniel), occi-
dental (Constantinescu,
Preafericitul Lucian), maghiar
(Tokes), țigănesc (Vanghe-
lie), grecesc  (Tăriceanu),
evreiesc (Roman), armnen
(Vosganian) crează confuzii,
ducând la un blocaj național.
În această dezorientare și
blocaj duhovnicesc și sobor-
nicesc, interesul  național al
tuturor românilor nu poate fi
altul decât revenirea la orig-
ine, la refacerea unitățtii reli-
gioase cu Roma. Dialogul
început de Fericitul Ioan Paul
II la București trebuie contin-
uat. Mâna întinsă a occiden-
tului în anii 1600, 1700, 1859,
1918, 2007 trebuie onorată. 

De  unirea cu Roma
depinde emanciparea
naționala și socială, nu de
paleativele practicate pînă

acum.                                ●
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UDMR-ul şi PCM-ul – duşmani declaraţi ai statului naţional unitar român!UDMR-ul şi PCM-ul – duşmani declaraţi ai statului naţional unitar român!

Claudiu
Aiudeanu

RRefuzul categoric al
UDMR-ului de a vota
Constituţia României din anul
1991 a reprezentat începutul
acţiunilor şi manifestărilor cu
caracter antiromânesc, în prin-
cipal separatist–autonomist
teritorial pe criterii etnice, ale
acestei formaţiuni reprezenta-
tive a etnicilor maghiari din ţara
noastră ! Catalogăm acest
refuz ca antiromânesc întrucât
motivaţia principală expusă de
UDMR, la acea dată, a fost  că
se opune „caracterului de stat
naţional” prevăzut la Art. 1,
alin.1 al Constituţiei României
(„ România este stat naţional,
suveran, independent, unitar şi
indivizibil”). Similar s-a manife-
stat UDMR-ul şi la revizuirea
Constituţiei în anul 2003, iar în
prezent, etalându-şi aceaşi
consecvenţă antiromânească,
a propus ca la o nouă revizuire
să fie elimitat „caracterul de
stat naţional” ! 

Este evident, pentru
toţi românii patrioţi, că în cei 20
de ani, cât au trecut, de la
acest moment acţiunile
UDMR-ului îndreptate îm-
potriva caracterului naţional al
statului român s-au înmulţit, di-
versificat şi amplificat gradual,
dar neîncetat. Acestea au fost
gândite şi proiectate, iar mai
apoi aplicate şi mulate în
funcţie de şi pe conjuncturile
interne şi externe (în special
din punct de vedere al sprijinu-
lui Ungariei) considerate favor-
abile realizării lor practice. 

O caracteristică
importantă a manifestărilor şi
acţiunilor cu caracter antiromâ-
nesc, separatist – autonomist
şi neorevizionist maghiare este
aceea că ele au fost, începând
cu perioada ulterioară Tratatu-
lui de la Trianon şi până azi,
mai bine organizate, dirijate,
mult amplificate şi extrem de
virulente în situaţiile când  se
considera că România  este
slăbită şi avea dificultăţi din
punct de vedere social, eco-
nomic şi politic. Numai în
asemenea împrejurări neore-
vizionismul maghiar a îndrăznit
să atace România! Aşa se
întâmplă şi în prezent! Istoricii,
oamenii de presă şi scriitorii
specializaţi pe acest subiect,
observatorii atenţii ai acestei
problematici, ofiţerii de
informaţii specialişti în materie
ai acestei ţări care au apărat
unitatea şi integritatea
teritorială a României, pot con-
firma cele susţinute precum şi
pericolul real şi apropiat ce
pândeşte România din această
direcţie!

Începând cu anul
2010, dar mai cu seamă în
anul 2011  a devenit clară şi
fără echivoc, pentru toţi
românii – inclusiv pentru cei
care mai aveau dubii –
hotărârea reprezentanţilor
politici ai etnicilor maghiari şi
secui din România,  în deplină
concordanţă cu a liderilor
politici din Ungaria, de a
înfăptui autonomia teritorială a
aşa zisului ţiunut secuiesc! 

Această hotărâre este
demonstrată de numeroasele
declaraţii ale acestora – pri-
mari, şefi ai consiliilor judeţene,
consilieri, parlamentari, mem-
brii ai guvernului etc.- acţiuni şi
manifestări organizate în
scopul respectiv, decizii şi
hotărâri ale consiliilor locale şi
judeţene cu preponderenţă
sau total maghiare, propuneri
legislative şi legi subordonate
aceluiaşi deziderat al obţinerii
autonomiei teritoriale pe criterii
etnice. Deviza lor a devenit:
„vrem autonomia teritorială a
ţinutului secuiesc” ! S-a ajuns
ca reprezentanţi ai minorităţilor
maghiară şi secuiască, fie ei
politici, civici, etc., să solicite în
mod ultimativ şi imperativ stat-
ului român acordarea au-
tonomiei teritoriale în caz
contrar ameninţând statul
româncu nesupunerea civică:
„în prima fază ieşim în stradă
fără arme. Apoi o să vedem”!!!

Bisericile maghiare
susţin, de asemenea, recurg-
erea la nesupunere civică,
potrivit declaraţiilor unor lideri
ai etnicilor secui. Susţinerea
făţişă, la unison, de către liderii
UDMR-ului, PCM-ului şi
PPMT-ului a autonomiei terito-
riale a aşa zisului ţinut secui-
esc, inducerea permanentă şi
planificată în rândul etnicilor
maghiari şi secui a ideii
necesităţii realizării acesteia,
îndoctrinarea şi manipularea
lor în direcţia respectivă are
consecinţe nefaste şi destabi-
lizatoare pentru situaţia din
România. Ele au produs şi
generează tensiuni în planul
relaţiilor dintre aceşti minoritari
şi majoritatea românească (
din partea majorităţii, până în
prezent, doar emoţional, de-
clarativ, făcându-se apel la re-
spectarea legilor României ).
Faptul că UDMR-ul se află la
guvernare, iar liderii săi susţin,
se manifestă şi lucrează
asiduu pentru înfăptuirea
practică a autonomiei teritori-
ale pe criterii etnice a încura-
jat proliferarea acţiunilor
antiromâneşti cu caracter
şovin, xenofob, neorevizionist
şi separatist – teritorial  al unor
organizaţii aparţinând etnicilor
secui şi maghiari sau al unor
persoane  de această etnie!!! 

De la marşurile tăcerii
cu lumânări aprinse, de acum
câţiva ani,  s-a ajuns azi ca, în
zonele cu populaţie prepon-
derent maghiară şi secuiască
din Harghita şi Covasna, au-
toritatea statului român să nu
mai existe, puţinii români de
aici să fie discriminaţi ca în
secolul al XVI-lea, Constituţia
României şi limba română 
să fie batjocorite,  istoria
României să fie de asemenea
batjocorită şi falsificată, iar sim-
bolurile naţionale  româneşti –
în principal drapelul naţional şi
imnul naţional – să fie ofensate
cum nicăieri în lumea civilizată
nu se mai întâmplă!!!  

Au apărut o serie 
de bezmetici fanatici
ultraextremişti secui  care
afişează în public inscripţii
insultătoare, purtate inclusiv pe
îmbrăcămintea lor, şi înscrisuri
ce susţin că „ţinutul secuiesc

nu este România”, sau 
cu „harta României fără Tran-
silvania”, sau prin care se
cerea Preşedintelui României
paşaportul atunci când acesta
s-a deplasat în judeţul Harghita
( aluzie că acolo este o altă
ţară!): „dl. Băsescu,
paşaportul, vă rog”! A fost
profanată memoria unuia din-
tre cei mai mari eroi ai
românilor, Avram Iancu, şi a
celui mai mare poet român,
Mihai Eminescu, iar prin acest
lucru a fost adusă o gravă
ofensă românilor de pretutin-
deni şi României, ce nu poate
fi iertată şi uitată niciodată!!! 

A continuat aniver-
sarea „zilei maghiarilor”, la 15
martie dar, cu această ocazie,
au continuat şi manifestările
antiromâneşti în cadrul cărora
s-a solicitat, mai răspicat decât
în anii anteriori, autonomia
teritorială! A fost aniversat, 
cu mare pompă, regimul crimi-
nal de ocupaţie horthystă în
Transilvania de nord-vest,
răspunzător de crime împotriva
umanităţii, de organizaţii ex-
tremiste aparţinând etnicilor
maghiari şi secui. La Miercurea
Ciuc, aprobarea pentru
această manifestare a fost
dată şi de primărie, primarul
fiind fost deputat UDMR în Par-
lamentul României. O altă
ofensă de o gravitate enormă
a fost adusă României şi
românilor de echipa naţională
de hochei a României care la
debutul jocului cu echipa
naţională a Ungariei, a intonat
Imnul Ungariei, iar ulterior
imnul aşa zisului ţinut secui-
esc!!! Episodul respectiv a
căpătat circumstanţe agra-
vante când un jucător al
echipei de hochei a României
a declarat că < nu România ci
ţinutul secuiesc a învins Un-
garia la hochei>, iar el nu se
consideră ca făcând parte din
echipa României, ci a „ţinutului
secuiesc”!!! Poate să spună
cineva că aceşti extremişti,
ultranaţionalişti, iredentişti,
xenofobi şi neorevizionişti
secui  sau maghiari care au
făcut toate cele menţionate
mai sus nu au fost încurajaţi şi
de atitudinea liderilor politici
maghiari şi secui şi nu au nici
un fel de legătură cu UDMR-ul
sau PCM-ul?  In caz că nu,
cum se explică atunci, chiar şi
numai   susţinerea de către
UDMR şi PCM, la fel ca şi acei
extremişti, a autonomiei terito-
riale a aşa zisului ţinut secui-
esc!? Cum se explică, în
aceaşi ordine de idei, acţiunile
PCM-ului (Partidul Civic
Maghiar) care vizează organi-
zarea unui referendum în
judeţele Harghita, Covasna şi
Mureş, privind obţinerea şi
instituţionalizarea  autonomiei
teritoriale în această zonă,
parte integrantă a statului
naţional unitar român!? Ori
acest lucru este extremism,
separatism şi revizionism pen-
tru toţi – indiferent de căile şi
mijloacele prin care se
încearcă realizarea lui –
deoarece se atentează la in-
tegritatea teritorială a statului
român!!! Tot astfel trebuie cata-
logate şi cererile de revizuire

ale Tratatului de la Trianon,
nerecunoaşterea acestuia,
pentru că a consfiinţit unirea
Transilvaniei cu România care
a devenit astfel un stat naţional
şi unitar, exact ceea ce a con-
testat dintotodeauna  UDMR-ul
solicitând cu neruşinare şi
neloial statului român, de 
la care a beneficiat de toate
drepturile şi libertăţile democ-
ratice posibile, scoaterea aces-
tei sintagme din Constituţia
României!!! Politica constant
antiromânească promovată de
UDMR, generează şi un alt
lucru deosebit de grav, anume
cultivarea, întreţinerea şi
recrudescenţa atitudinilor şi
manifestărilor cu caracter şovin
şi exclusivist maghiar din rân-
dul tineretului acestei minorităţi
care, în prezent, îngroaşă rân-
durile organizaţiilor extremiste
maghiare din România. Pe
lângă faptul că numeroşi dintre
ei sunt membri unor asemenea
organizaţii, parte dintre aceştia
sunt şi membri ai UDMR-ului
sau PCM-ului. Exemple ale
unor atitudini şi manifestări
antiromâneşti, şovine şi exclu-
sivist maghiare din partea unor
tineri aparţinând minorităţilor
maghiară şi secuiască, numai
în cursul acestui an, sunt nu-
meroase şi arhicunoscute! 

În aceste zone contro-
late de UDMR ofensa la
adresa statului naţional unitar
român este prezentă pretutin-
deni şi este ridicată la rang de
mare cinste!!! O urmare la fel
de gravă, total nefavorabilă
României – datorate tot
acţiunilor antiromâneşti ude-
meriste, dar şi partidului lui
Tokes – poate apărea în scurt
timp pe plan extern, unde se
încearcă, de ceva vreme, 
inducerea în mass-media
occidentală, cât şi în rândul
opiniei publice europene, a
ideii necesităţii obţinerii au-
tonomiei teritoriale a  aşa zisu-
lui ţinut secuiesc (după
modelul Kossovo), ca singură
condiţie, chipurile, pentru
păstrarea identităţii naţionale 
a minorităţilor maghiară şi
secuiască. Pe acest segment
de acţiune se marşează puter-
nic, aducându-se ca „exemple”
cazurile Tirolului de Sud şi, mai
nou, Kossovo (care în realitate
nu au nici un fel de legătură 
cu situaţia minorităţilor 
din România), urmărindu-se
internaţionalizarea acestei aşa
zise probleme şi captarea de
sprijin extern. Elemente şi
organizaţii ultraextremiste 
şi şovine din cadrul diasporei
maghiare ajută imens de 
mult aceste demersuri
antiromâneşti. Poate că cea
mai elocventă dovadă a
dorinţei de internaţionalizare a
problematicii a aşa zisului ţinut
secuiesc l-a constituit de-
schiderea la Bruxelles, în acest
an, a unei < reperezentanţe a
ţinutului secuiesc din Româ-
nia> !?

Aşa nu se mai poate!
În asemenea condiţii, ca
român, nu pot să fiu de acord
ca la guvernarea României să
continue să se afle UDMR-ul,
întrucât acesta,  prin
încălcarea stipulaţiilor în ma-

terie ale legilor ţării privind in-
tegritatea teritorială, este ilegal
şi prin urmare, trebuie scos 
în afara legii. Mai mult, parla-
mentarii udemerişti nu mai au
ce să caute în Parlamentul
Românie,i întrucât au încălcat
<Jurământul fată de ţară şi
popor>, cuprins în Legea
96/2006 privind Statutul
deputaţilor şi senatorilor, care
este următorul: „Jur credinţă
patriei mele România, jur să
respect Constituţia şi legile
ţării, jur să apăr democraţia,
drepturile şi libertăţile funda-
mentale ale cetăţenilor, su-
veranitatea, independenţa,
unitatea şi integritatea
teritorială a României…” Nu
pot să mai fiu de acord ca
statul român al cărui contribua-
bil sunt să mai aloce bani de la
bugetul de stat pentru acest
„partid” şi alte asemenea par-
tide sau organizaţii, publicaţii
etc. aparţinând minorităţilor
maghiară şi secuiască, atâta
timp cât acestea acţionează în
scopul dezmembrării teritoriale
a ţării mele. Nu mai pot să 
fiu de acord, ca şi contribuabil,
nici ca de la bugetul  statului
român să se mai aloce 
bani primăriilor şi consiliilor
judeţene care acţionează pen-
tru realizarea autonomiei teri-
toriale a aşa zisului ţinut
secuiesc sau, din acelaşi
motiv, ca şi din banii mei de
contribuabil să fie plătite salari-
ile parlamentarilor udemerişti. 

Nu pot fi de acord ca şi
cu banii mei să fie susţinute
acţiuni antiromâneşti!!! În
acelaşi timp, nu pot să fiu de
acord nici ca parlamentarii
români, pe care şi eu i-am
trimis în Parlamentul României
prin votul meu să mai accepte,
tacit sau nu, pretenţiile şi
acţiunile de orice fel ale mi-
noritarilor maghiari şi secui
care atentează la integritatea
teritorială a statului român, 
fie din necunoaştere, dezin-
teres, neputinţă, complicitate
determinată de interese di-
verse sau din motive şi mai
grave!!! Nu pot să fiu de acord
ca nici o instituţie  decizională
politic sau garantă a
Constituţiei, a statului român,
guvern, parlament şi respectiv
preşedinţie să nu ia absolut
nici o atitudine sau măsuri faţă
de acest grav atentat la
siguranţa naţională a
României!!! Aşa nu se mai
poate!!!

P.S.: 1. Românii ar tre-
bui să ceară organizarea unui
referendum în care să-şi ex-
prime acceptul sau nu legat de
realizarea autonomiei teritori-
ale pe criterii etnice a aşa zisu-
lui ţinut secuiesc şi dacă mai
sunt de acord ca un „partid” ca
UDMR-ul cu o reprezentare de
aproximativ cinci la sută din
electorat, care acţionează 
în mod evident segregaţio-
nist pentru dezmembrarea
teritorială a României, să mai
facă parte din coaliţia de gu-
vernare şi să le decidă des-
tinele lor (adică ale majorităţii)
şi viitorul României !!!



4 Tichia de politician

Schizofrenia Schizofrenia 
maghiaro-secuiascămaghiaro-secuiască

Ilie Șandru

,,Referitor la ziua de 1
decembrie noi, maghiarii, trăim
în schizofrenie  de peste 60 de
ani încoace”.

CCu aceste cuvinte îşi
începe articolul întitulat „Idei de
1 decembrie” Szylvester Lajas,
publicat în cotidianul ,,Harom-
szek” nr.6455, din 30 noiem-
brie 2011. El contiuă apoi cu
vechile sloganuri iredentiste şi
extremiste ce apar în toată
presa de limbă maghiară din
România, dar mai ales în cea
din Sfântu Gheorghe, acolo
unde  acel ,,cuib de viespi”, de-
spre care am scris de atâtea
ori, îşi desfăşoară activitatea
nestingherit, o activitate
editorială îndreptată perma-
nent împotriva ,,puterii române
de ocupaţie”!

Nu ştiu ce are în
vedere gazetarul respectiv
atunci când  se referă la cei
„peste 60 de ani”, fiindcă dacă
scădem 60 din 2011, rămâne
anul 1951. Or, este evident că
el are în vedere anul 1918, de
la care au trecut peste 90 de
ani de când Transilvania este
parte componentă a statului
„naţional, suveran şi indepe-
dent, unitar şi indivizibil” (Art.1)
din Constituţia României. De
atunci au început ,,nenorocirile
ce s-au abătut şi se abat peste
poporul secuiesc”!

De aceea, pentru
acest „popor”ziua de 1 decem-
brie este una de doliu. Fiindcă
„ruperea şi încorporarea Tran-
silvaniei a fost un fapt extrem
de nedrept”. Pentru că
„poporul secuiesc nu a fost în-
trebat dacă doreşte sau nu să
trăiască sub ocupaţie străină”,
afirmă un confrate al celui a-
mintit mai sus, Kadar Gyula, în
acelaşi ziar. Iar dacă ,,porul se-
cuiesc nu a fost întrebat”, evi-
dent că ,,hotărârea de la Alba
Iulia a fost o decizie
unilaterală, considerată
inacceptabilă”. Cu atât mai
mult, scrie autorul, cu cât ,,ma-
joritatea populaţiei din Transil-
vania nu a fost reprezentată la
acea şedinţă”!

Ce a însemnat „ma-
joritatea populaţiei”, ne-o
spune tot respectivul ziarist:
,,75 la sută din cetăţeni – evi-
dent, din Transilvania -  nu au
fost întrebaţi dacă doresc să
trăiască în România”!  Şi re-
spectivii autori o ţin înainte, tot
aşa, cu o istorie mincinoasă,
inventată, care nu are nimic
comun cu realitatea, de parcă
ştiinţa istorică ar fi un fel de
„alba-neagra”, măsluită de
fiecare după pofta inimii.

Să revenim la cuvin-
tele de început. Dumnealor
declară că maghiarii din Româ-
nia ,,trăiesc în schizofrenie”. 

Nu e adevărat. 
Cunoscând destul de

bine realitatea din ,,secuime”,
trebuie să afirm categoric că
uriaşa majoritate a ,,secuilor-
maghiari” îşi văd de treburile
lor, sunt oameni paşnici, ex-
traodinari de corecţi şi de har-

nici, care nu dau doi bani pe
ideile născute din acele minţi
cu adevărat  schzofrenice ale
câtorva indivizi, care ar trebui
să simtă odată că ţara asta
sunt legi ce trebuiesc respec-
tate de toţi cetăţenii ce trăiesc
între graniţele ei.

Iar aceşti indivizi
trăiesc în schizofrenie nu „de
peste 60 de ani”,fiindcă nici nu
erau născuţi atunci. Ei sunt
schizofrenici de când se ştiu! 

Schizofrenia face
parte din fiinţa lor, din spiritul
lor! Cum pot fi socotiţi a fi nişte
oameni normali atâta vreme
cât afirmă, în ceea ce ei
numesc ,,presă liberă şi
democrată”, nişte enormităţi de
care nici ei nu sunt convinşi? 

Ei spun că ,,poporul
secuiesc nu a fost întrebat
dacă doreşte sau nu  să
trăiască sub ocupaţie străină”.

În primul rând, trebuie
să precizăm că acest ,,popor
secuiesc” număra, conform
recensământului din 1910, al
autorităţilor austro-ungare,
doar 445.561 de indivizi. În al-
doilea rând, trebuie să-i
întrebăm pe autorii respectivi:
înainte de 1918, „poporul se-
cuiesc” a fost întrebat de
cineva sub ce fel de ocupaţie
vrea să trăiască?! Cine i-a
deznaţionalizat pe secui: statul
român ori cel maghiar?

În ce prieşte hotărârile
Marii Adunări Naţionale de la
Alba-Iulia, din 1 decembrie
1918, cum pot fi ele socotite de
nişte indivizi nemernici şi
mincinoşi ca fiind ,,unilaterale”;
că ,,majoritatea populaţiei din
Transilvania nu  a fost
repezentată”; că „75 la sută din
cetăţeni nu au fost întrebaţi
dacă vor să trăiască în Româ-
nia”?!

Pe ce se bazează indi-
vizii respectivi când afirmă
asemenea gogomănii? Ce
documente pot aduce spre a-şi
susţine afirmaţiile mincinoase?

S-ar părea că, cuprinşi
fiind de delirul lor schizofrenic,
au înversat cifrele şi procen-
tele! Au reprezentat vreodată
ungurii, cu secui cu tot, „ma-
joritatea populaţiei din Transil-
vania”? După toate datele şi
documentele istorice, acest
lucru nu s-a întâmplat
niciodată în cursul istoriei. 

O recunosc documen-
tle ungureşti, în primul rând
recensămintele făcute de
autorităţi. Cu toate falsurile ele
au fost nevoite să accepte că
Transilvania a fost dintoteauna
românească, prin majoriatea
zrobitoare a locuitorilor săi
români. Acelaşi recensământ
ungurescdin 1910 consemna
că în cele 23 de judeţe ale
Transilvaniei (E vorba aici de
Marele Principat al Transil-
vaniei, împreună cu ,,părţile
ungurene”-Partium) trăiau
2.909.260 de români (46.2 la
sută), în timp ce unguri erau
doar 1.617.231(25,7 la sută). 

Aceasta după crunta
prigoană şi durul proces de
deznaţionalizare ce a constituit
o politică permanentă a rega-
tului maghiar, declarat „stat
naţional”, cu toate că ungurii

au fost întotdeauna minoritari
în propria lor ţară! Iar dacă
vaşnicii schizofrenici – că altfel
nu pot fi numiţi asemenea indi-
vizi care suferă de acea boală
mintală ce se manifestă prin
pierderea contactului cu reali-
tatea – afirmă că „poporul se-
cuiesc nu a fost întrebat dacă
doreşte sau nu să trăiască sub
ocupaţie străină”, „popor se-
cuiesc”, ce nu a depăşit
niciodată câteva sute de mii de
indivizi, oare pe românii
transilvăneni, ce au reprezen-
tat întotdeauna aproape trei
milioane de locuitori, i-a între-
bat cineva vreodată dacă vor
sau nu stă trăiască sub crunta
prigoană ungurească? Nu,
fiindcă nu erau socotiţi nici
măcar cetăţeni ci doar toleraţi,
lipsiţi de orice drepturi. ,,Aceşti
bieţi supuşi valachi, care in-
contestabil sunt cei mai vechi
şi cei mai numeroşi locuitori ai
Transilvaniei, sunt, totuşi, atât
aşa de chinuţi şi copleşiţi de
nedreptăţi...” Aşa a spus
împăratul Iosif al II-lea. 

L-a compleat, ca
purtător de cuvânt al
guvernanţilor de la Budapesta,
profesorul universitar Apatihy
Istvan: ,,Noi identificăm
maghiarismul cu naţiunea
maghiară şi nu vom avea nici
un fel de consideraţie pentru
cei care trăiesc în Ungaria şi
nu vor să fie maghiari. Nu vom
da drepate nici unei doleanţe
prezentate de naţionalităţi, nici
chiar atunci când ele nu pun în
pericol unitatea statului
maghiar naţional” (în ,,Ma-
gyarszag” din 1 august 1916).

Aşa au procedat şi
românii cu maghiarii care,
după 1918, au fost şi sunt
nevoiţi ,,să trăiască sub
ocupaţie străină”, adică
românească? Le-a cerut lor
cineva să devină români?. Nu!

Singurul lucru ce li s-a
cerut şi li se cere este acela de
a fi cetăţeni loiali ţării în care
trăiesc şi să ne respecte, aşa
cum îi respectăm şi noi.  Asta
le spunea şi mitropolitul
României Mari, Dr. Miron
Cristea, în şedinţa Senatului
din 5 mai 1920: ,,Noi vom re-
specta dragostea lor către rasa
maghiară, vom da respectul şi
toleranţa cea mai mare faţă de
credinţa lor, vom respecta da-
tinile şi şi obiceiurile lor şi toate
năzuinţele lor juste de
înaintare, cu o singură
condiţie: să se identifice cu in-
teresele şi aspiraţiunile noas-
tre”.

E cineva capabil să
vină cu dovezi clare şi con-
crete că toate cele de mai sus
nu le au azi ungurii trăitori în
România? Să vină atunci, să le
prezinte!.

●

Idei pentru un Idei pentru un 
stat fără de capstat fără de cap

Traian Vasilcău

RRepublica Moldova e o societate pe acțiuni, gen “Bu-
curia”. Doar că aceasta nu produce bomboane, ci specta-
cole  veritabile de teatru, într-un singur act, în care-și
etalează nimicnicia, de la 2009 pînă azi, magnifici trubaduri
și cîntători în struna poporului, fără cîrtire. Aici teatrul profe-
sionist e ca și de amatori, în comparație cu cel politic, care
e mai adevărat decît orice teatru Național.

Ar fi cazul și timpul ca dl Filat să propună o inițiativă
legislativă de lichidare a tuturor teatrelor de stat și să rămînă
doar unul, unul și foarte bun: cel al politicienilor noștri fără ri-
vali.

Mai ieri Filat zicea că Plahotniuc a fost businessman
la origini și nu e om politic. Dar Filat ce a fost la origini și ce
e în prezent, ai? Scriu acestea și vreau să uit de kirillizarea
Basarabiei, de ocuparea ei prin … religia Kremlinului și nu
pot deocamdată uita. O, biată enclavă cu actori-politicieni…

Știam cu toții despre actorii, scriitorii și dramaturgii
Reagan, Clinton,  Ciociolina, Havel etc., care au fost
propulsați în jilturile  țărilor de proveniență, pe cînd noi eram
mereu văduviți de asemenea persoane de lux.

Iată că i-a venit și guberniei mele rîndul… să aibă ac-
tori inegalabili la GUVERNare. Acest triumvirat liberal și de-
mocrat demonstrează cu prisosință  adevărul cuvintelor
mele. Cine-i contra, vă rog, să votați.

Abțineri?S-a izbîndit unanim! Acestor trei nu le pasă
deloc de alegerea unui păstor, mai mare pe oile basarabene.

Ei dansează de pîrîie cu toate minoritățile naționale,
care au timp de toate, numai să studieze româna n-au 
cînd, beau vin, mîncă sarmale din poala lor și nu mai pot 
de dorul cui îi are. Și bine fac…

Pentru că omul de artă, prin definiție, trebuie să fie în
opoziție față de orice putere. Iar puterea actorului-politician
e poporul. Așa că nu se tem de popor?

Și cînd scriu asta vreau să înțelegeți că mesajul lor
nespus  vorbește de la sine că nealegerea unui baci e mai
mult problema poporului, decît a lor, a actorilor-politicieni,
care, prin tragere la sorți, au fost, sunt și vor fi mereu
conducători de turmă, populară, bineînțeles.

Cine le-ar putea sta oare împotrivă?
Țărănimea tace, lihnită de toate, muncitorimea spală

trotuarele prin Venețiile lumii, iar intelectualitatea de partide
se prostituiază non-stop, capitulînd la porțile orientalilor
noștri lideri de mucava, demonstrînd, dacă mai era nevoie,
că e o intelectualitate de serviciu, ce știe sa facă sluj cu mult
talent, fiind la cheremul  oricărei guvernări moldovenești.

În concluzie, putem fără jenă spune că ne are o
clasă politică prostituată , la braț c-o clasă intelectuală ce 
se prostituiază și ea în fața altei prostituate dependente 
de acești slugoi politici incorigibili.

Păcatul nostru e că nu avem o clasă intelectuală cu
demnitate! Caz clasic la moldoveni: președintele Comitetu-
lui Național Olimpic intră în PLDM, devine deputat și, în afara
sponsorilor mari, redirecționați spre el de Putere, pentru
2012… obține cinci (!) milioane de lei din bugetul Guvernu-
lui  pentru… propriul buget! Asta da democrație!

Asta da libertate și nediscriminare la moldoveni!
Cameleonismul, domnii mei, a dat în floare de la

2009 și pînă azi. Actorii-politicieni dorm și noaptea îmbrăcați,
de teamă să nu-i dezbrace vreun comunist prin somn de
acest patrafir. Vai și-amar de adevărații artiști ai țării lor. Ei
nici în ruptul tidvei nu vor să lichideze funcția de baci peste
oile basarabene, iar despre dizolvarea R Moldova și inte-
grarea în România Europeană nici vorbă nu poate fi! Ei simt
că se înneacă, dar tot mai  uită că nici un angajament cu
Voronin și comuniștii lui nu va ține în veac. Iar dacă am ajuns
la veșnica șansă pe care ne-o vor da oricînd doar comuniștii,
atunci halal de capul nostru să fie!

Scriu și deschid Radio-ul poporului meu. Acolo
răsună un hit nou, național. „Moldova fără sărăcie, Moldova
fără de Filat!”, huruie mîngîierea mea fără preget. Supărat
pe hit, îi închid gura, mă bărbieresc  și fug să scriu cerere de
aderare la un partid. Liberal și democrat, un partid care e
împotriva demisionării din funcții a celor trei actori-politicieni
remarcabili, ce-au uitat de mult să accepte propunerea ex-
baciului Ghimpu de a alege în Consiliul Alianței trei femei,
iar dacă nu doresc  atunci să meargă la alegeri anticipate.

Laguta ar fi de acord! Abramciuc și Greceanîi?Și ele!
În rest, îi rugăm să ne respecte măcar un minut și să

ne lase încă OLEACĂ în viață!                                          ●



Ghimpele Națiunii

Ferpar cu indiferenţăFerpar cu indiferenţă

Cezar 
A. Mihalache

DDin nou, felul în care
televiziunile s-au transfor-
mat în bocitoare de serviciu,
de ziceai că a murit chiar
coşasul, nu blândul său
părinte, a întrecut orice
penibil. S-au întins pe tot
ecranul, au croit ferpare şi
au dat în difuzoare muzică
de jale de ziceai că e doliu
naţional, nu alta! Mai tre-
buiau să-şi pună doliul pe la
colţuri şi jurai că-s rude
chiar cu mortul! Iar dacă
subita metamorfozare a
televiziunilor „cu ştaif” 
în bocitoare de garsonieră-
OTV nu ar fi trebuit să ne
mai surprindă, felul în care
s-a înghesuit la groapă
juma’ de guvern, cu tot 
cu preşedintele de ţară,
pentru a-şi afisa presupusa
„latura umană”, chiar ne-a
luat prin surprindere.

Jale naţională, dară!
De la fandoseala de tristeţe

a televiziunilor până la cinis-
mul aceloraşi bocitoare „on-
air” care, în vreme ce jeleau
moartea lui ăl bătrân, pe
cealaltă jumătate de ecran
prezentau severele măsuri
pe care apucase să le ia fiul
în ultima sedinţă de guvern 
a anului. Aia derulată, tem-
bel, seara, ca cioclii, cu mor-
tul la cap…

De unde această
revărsare de tristeţe
„naţională”? De unde
această bruscă empatie a
televiziunilor cu suferinţa
premierului? De unde şi
pentru ce tot acest exerciţiu
de ipocrizie? Să pre-
supunem că poate Emil Boc
nu mai realiza grotescul
situaţiei, să întrunească o
şedinţă de guvern la câteva
ceasuri de la anunţul morţii
tatălui. Dar putea să-l tragă
cineva de mânecă. Poate
că pe Boc l-a dezumanizat
funcţia atât de rău încât nu
a mai realizat penibilul
situaţiei de a tocmi o şedinţă
de guvern în mirosul de
tămâie. Sau poate că, în

cele din urmă, aşa este el…
Atât de rece încât nu

putea să nu-şi pronunţe
noile decizii împotriva
românilor chiar şi în situaţia
dată…

Şi atunci, fireşte,
vine întrebarea: ce empatie
poţi să ai cu un om care, în
loc să se gândească la cele
cuvenite priveghiului şi

înmormântării, s-a apucat
să mai semneze nişte acte
oficiale? Ce empatie poţi să
ai pentru un om care, în loc

să-şi fi pus la piept durerea,
s-a pus pe pitrocit, cu sau
fără lacrimi în ochi, decizii
de importanţă necapitală? 

A mai pus o dată bi-
ciul pe români,
condiţionându-i acum să-şi
plătească toate taxele pen-
tru a nu rămâne fără veni-
turile minime, ajutoarele
sociale ori mărunţişul pentru

hrana copiilor.
Or, într-adevăr, un

asemenea premier mai rar.
Să stea cu mortul la cap,

dar să nu se ridice de pe fo-
toliu până nu şi-a pus pe
hârtie şi ultima semnătură! 

Prin gesturile sale,
de profanare a memoriei
propriului părinte, care nici
nu se răcise bine în timp ce
el dădea cu apostila pe alte
şi alte hotărâri împotriva
românilor, Emil Boc a
dovedit o crasă lipsă de
omenie. Şi dacă a putut fi
atât de rece cu durerea pro-
priei familii, cum să ne
aşteptăm să fie el altfel,
vreodată, cu cea a noastră,
cei ce nu îi suntem de
sânge de nici un fel?

Oricum, Talleyrand a
fost modest când a definit
casta politică prin celebrul
său dicton: politicienii ar fi în
stare să-şi vândă şi
mamele; noroc că nu le
cumpără nimeni.

Nu se născuse încă
Emil Boc…

●
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Ionuț Țene

UUngaria şi regimul
revizionist Viktor Orban de
la Budapesta au dovedit
încă odată că nu reuşesc să
depăşească sechelele unui
trecut iredentist şi nostalgic
tipic secolului XIX. 

În loc să privească
spre viitor, Ungaria se reîn-
toarce la un trecut, can-
grenat şi eşuat geopolitic,
de dinainte de 1918 şi de
Tratatul de la Trianon. Liderii
Fidesz încă gândesc într-o
Europă modernă şi unită, cu
noţiuni învechite din era du-
alismului austro-ungar şi a
etnicismului iredentist legat
de Ungaria Mare, moartă şi
îngropată definitiv de istorie
la 1 Decembrie 1918. 

Pe bună dreptate
opoziţia ungară a ieşit în

stradă să-şi exprime îngrijo-
rarea faţă de politica guver-
nului defazată faţă de
mersul istoriei europene. 

Zeci de mii de oa-
meni au manifestat luni la
Budapesta faţă de noua
Constituţie ungară, afir-
mând că subminează
democraţia, în timp ce 
guvernul sărbătoreşte in-
trarea acesteia în vigoare
printr-o ceremonie. 

Numele evenimen-
tului face referire la una din-
tre dispoziţiile din noua
Constituţie intrată în vigoa-
re la 1 ianuarie care
înlocuieşte denumirea de
“Republica Ungară” cu sim-
pla “Ungaria”. Partidul so-
cialist MSZP, partidul
ecologist de stânga LMP şi
noul partid DK al fostului
premier socialist Ferenc

Gyurcsany au participat la
adunare, dar membrii clasei

politice nu ar trebui să se
exprime. 

Manifestanţii au
scandat sloganuri împotriva
guvernului condus de pre-
mierul Viktor Orban şi flutu-
rau pancarte pe care scria:
“Destul!”, “Dictatura lui
Orban!”, “Orbanistan!”, în
timp ce membrii guvernului
şi preşedintele Pal Schmitt

soseau la ceremonia
organizată la Opera din Bu-
dapesta cu ocazia intrării în
vigoare a noii Constituţii.
“Viktor Orban şi servitorii săi
au trecut Ungaria dintr-o
zonă promiţătoare a Eu-
ropei în cel mai întunecat
loc”, a comentat înainte de
începerea manifestaţiei
deputatul socialist Tibor
Szanyi, cerând populaţiei să
se mobilizeze pentru “a
scăpa de dictatura lui
Orban”.

“Viktor Orban si
servitorii sai au transformat
Ungaria, dintr-un loc promi-
tator in cel mai intunecat
punct din Europa”, a de-
clarat parlamentarul social-
ist Tibor Szanyi. Oponentii
noii Legi fundamentale spun
ca aceasta ameninta de-
mocratia, inlaturand anu-
mite prevederi de dupa

1989, atunci cand comunis-
mul a fost înlăturat. Legea
fundamentală, adoptată în
aprilie datorită majorităţii de
două treimi a partidului
Fidesz al lui Viktor Orban, 
a adus critici din partea Uni-
unii Europene, şefului
diplomaţiei america-
ne Hillary Clinton şi
Amnesty International. Crit-
icii reproşează noii
Constituţii că limitează put-
erile Curţii Constituţionale,
ameninţă pluralismul presei
şi pune capăt independenţei
justiţiei, conform agenţiilor
de presă internaţionale.

Pe premierul Viktor
Orban nu-l mai interesează
votanţii şi electoratul din re-
publica Ungaria, ci mil-
ioanele de voturi care vin de
la maghiarii din România,
Serbia sau Croaţia, ce au
obţinut cetăţenia maghiară.

Orban nu mai
doreşte o Ungarie în
graniţele actualului stat, ci
Ungaria Mare, ca o comuni-
tate naţională şovină ce
transcede graniţele Tri-
anonului. Acum se poate
observa competenţa şi
prudenţa guvernului de la
Bratislava care a refuzat
acordarea în masă a
cetăţeniei ungare de către
Budapesta locuitorilor un-
guri de pe teritoriul slovac.
S-au ferit de o viitoare
dinamită etnică, o adevărată
coloană a cincea, împotriva
propriului stat. 

La noi, guvernul,
condus de UDMR i-a lăsat

pe etnicii maghiari să-şi
obţină cetăţenia maghiară,
cu sutele de mii, şi să
devină susţinători ai proiec-
tului Fidesz de refacere a
Ungariei Mari. 

Proiectul înfiinţării
Ţinutului Secuiesc este
numai un prim pas prin au-
tonomie spre alipire
teritorială la Ungaria Mare.
Intrarea în vigoare a
Constituţiei lui Viktor Orban
este prima etapă de creare
a unui stat transfrontalier
Ungaria Mare, cu scopul de
a destabilize Europa
Centrală şi de Est. 

Întrebarea se pune:
în beneficiul cărei puteri
mondiale? Nu cred că
Orban face aceste acţiuni
anti-europene de capul lui. 

Cu cineva sigur a
bătut, în secret, palma pen-
tru redesenarea frontierelor
Europei. Cum se vede în
presa internaţională SUA 
şi UE este împotriva
Constituţiei lui Orban, însă
Rusia tace şi nu zice încă
nimic.
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