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chirie..”

- Nichita Stănescu
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345 de clopote 345 de clopote 
nebătute…nebătute…

Cezar Adonis
Mihalache

MMai lipseau doar
câteva lopeți de var azvâr-
lite peste rămășițele eroilor
noștri și puteam să-i
spunem peticului de pământ
„alocat” într-o margine de
pământ străin „Cimitirul alb
de la Rossoșka”… Pentru
că așa arăta locul
reînhumării… Aidoma unui
cimitir ad-hoc, ridicat, nu
pentru a elogia sacrificiul a
sute de eroi, ci pentru a

acoperi urmele unei
molime…

Și ce vom pune în
paginile cărților de istorie în
dreptul elogiului pe care tre-
buia să-l aducem Eroilor
Noștri? O imensă groapă
crăpată în măruntaiele
pământului cu dinții excava-
toarelor? O lungă coloană
de cutii de supermarket
rugându-se parcă să fie
acoperite cât mai repede, să
închidă, să astupe rușinea
alinierii într-un cimitir, nu de
război, nu comemorativ, ci al
molimei de deromânizare a
românismului?…

Acesta este respec-
tul nostru pentru înaintași?!
Pungi de plastic aruncate în
cutii de carton?

Decât să fi făcut un
asemenea sacrilegiu, mai
bine îi mai lăsam o vreme
pe eroii românii căzuți la
Stalingrad acolo unde
erau… În partea germană a
cimitirului de la Rossoșka,
pentru că, în mod cert, au
avut parte de mai mult re-
spect…

De fapt, de ce i-am
deshumat? Pentru a-i „am-
bala” în pungi de plastic și
cutii de carton într-o crasă
idioțenie ce ne
caracterizează când vine
vorba de lucrurile mari, de
esență, de care ne batem
joc noi singuri în acel

atavism al lui „lasă că merge
și așa”?! Așa cum, însă? Pe
veșnicul „pe repede înainte”
și cât mai umil posibil?!

Tot respectul pentru
cei ce s-au ocupat de identi-
ficarea eroilor români din
cimitirul german… Dar
poate că ar fi trebuit să-i
lase acolo, până când am fi
fost în stare ca din stejarii
Patriei să le facem sicrie
care să le onoreze memo-
ria…

Dar nu doar lemnul
țării pare a se fi sfârșit pen-
tru copârșeiele eroilor

noștri… Ci și tricolorul… Și,
mai ales, respectul…

Nu s-au găsit în acei
doi la sută din PIB dedicați
Armatei un pumn de bani
măcar pentru câțiva saci de
beton?! Să astupăm cariile
lăsate în pământ de 
dinții unor excavatoare
nepăsătoare… Nu s-au
găsit fonduri nici măcar pen-
tru 345 de drapele pe care
să le așezăm peste catafal-
curile eroilor?…

La atât se rezumă
contribuția Armatei ca re-
spect adus eroilor ei? Cutii
de supermarket, pungi de
plastic, benzi de scotch și o
eșarfă egoist de îngustă de
tricolor, „porționată” pe
câteva cutii, cât să dea bine
la poza oficială?!

Eroii și-au făcut da-
toria… Și își au locul lor în
Panteonul Astral al țării. Al
țării, nu al unei națiuni con-
temporane care a uitat de
lucrurile sfinte și creștine. Și
care nu a strigat a revoltă la
vederea unor cutii în care
puteau fi poate bunicii lor…

Sigur, scuze se vor
găsi… Că a fost o atmos-
fera ostilă… Că se uitau
rușii urât la noi… Că, vai!,
ce greu a fost să facem și
acest lucru!

Și totuși, cine i-ar fi
putut împiedica pe cei
prezenți în delegația oficială

să despătureze tricolorul și,
măcar atât!, dintr-o goarnă
pe care o puteau aduce și
ascunsă pe sub haine să
sune un omagiu?… „Stin-
gerea”…

Și nu, nu există chiar
nici o scuză! Ci doar o mare
rușine pe care toți ce nu au
contribuit la ridicarea unui
omagiu de Panteon
Național o vor avea pe post
de ferpar în locul laudelor pe
care ei cred că și le-au tre-
cut în cărțile de istorie.

Rușine, guvernanți!
Vreți a „omagia” Centenarul

cu… ședințe de guvern prin
orașele țării (!), nici măcar
„solemne” cum vă lăudați, ci
pur și simplu penibile, ridi-
cole întruniri de fanfaroni
(căci solemnitatea o puteați
găsiți acolo unde voi ați
pătat reverul sacrificiului
unei generații, împachetând
oasele gliei nostre în cutii de
carton, cutii ce semnifică, nu
locul de odihnă al eroilor
noștri, ci urna în care zace
spiritul vostru venetic!), dar
nu ați fost în stare să duceți
345 de drapele într-un mo-
ment unic în viața voastră
oricum nesemnificativă.

Și poate vă veți face
o coroană de „laudă” pentru
posteritate (și popa „laudă”,
la o adică!) din buruienile ce
sunt de așteptat să
năpădească și cimitirul
românesc de la Rossoșka…
Iar de veți ajunge, totuși,
vreodată acolo pentru a vă
reculege, să nu căutați
vreun mausoleu, vreun me-
morial, nici vreo capelă…
Pentru că nu le-ați așezat…
Să vă uitați poate după o
bucată sărăcăcioasă de
piatră ce „străjuiește” alinia-
mentul celor 345 de eroi. Și
poate veți înțelege cât de
meschini ați fost în această
viață…

●

Părăsind această lume, generalulPărăsind această lume, generalul
Vlad începe să vorbească...Vlad începe să vorbească...

Corneliu
Vlad

GGeneralul Iulian N.
Vlad începe să vorbească
pentru istorie exact din clipă
când părăseşte această
lume. Este poate o încă o
cutumă a noii şi neasemuitei
noastre democraţii. Moartea
generalului s-a însoţit - sunt
convins că deloc întâmplător
- cu o apariţie editorială ce
premerge şi anunţă un opus
voluminos, de peste şapte
sute de pagini, (şi peste 40
de ore de înregistrare con-
vorbire video) care conţin un
fapt îndelung aşteptat:
mărturia şefului Securităţii
Statului despre cele întâm-
plate în decembrie 1989, dar
şi mai înainte. Vestitorul
acestor revelaţii isotrice este
tipăritură, inspirat dar dra-
matic intitulată: „Generalul
Iulian Vlad. Vinovatul de ser-
viciu”. Autorul şi alcătuitorul
acestei lucrări de excepţie
este generalul de brigada (r)
Aurel I. Rogojan, politolog şi
autor de articole, studii, cărţi
etc., cel mai apropiat colab-
orator al generalului Vlad în-
cepând cu multe decenii în
urmă şi până la stingerea din
viaţă a comandantului.

O dispariţie căreia,
omeneşte şi creştineşte, i se
cuvine cel puţin o clipă de
reculegere şi de reflecţie, cu
gândul nu numai la un destin
profesional şi la o existenţa
umană greu de închipuit cât
de suprasolicitate de o isto-
rie încercată cum rareori le-
a fost dat românilor să
cunoască. Reculegere şi
reflecţie însă, în primul rând,
pentru ceea ce generalul Iu-
lian N. Vlad a făcut în zilele
de dinaintea Crăciunului
1989, singur, direct şi per-
sonal, când a decis şi a de-
jucat planurile criminale de
înecare într-o baie de sânge
a României ridicată la lupta
şi de sfâşiere a statului
român, aşa cum avea să fie
peste nu multă vreme soarta
Iugoslaviei. 

Niciun detractor din-
tre cei ce hămăie sau
chelălăie în aceste zile - şi în
general - după felurite parti-
turi nu poate clinti din adevăr
această certitudine istorică
datorată clar şi exclusiv gen-
eralului Vlad. Dar în sarcina
copleşitoare a vieţii sale atât
de împovărată sunt puse
nenumărate alte fapte nu

doar bune, ci şi rele, iar
inchizitori de toate calibrele
instigă de aproape trei
decenii cu obstinaţie la ura şi
răzbunare, de acum încolo
chiar postumă. Însă nu prin
„procese ale comunismului”
profanator instrumentate că
un fel de iluzorii repetiţii pen-
tru o imposibilă Judecată de
Apoi asupra unei epoci care
încă „lucrează" viclean şi
nociv, i se va împlini gener-
alului dispărut - şi nu doar -
dreapta judecată.

Există, în lume, o
întreagă literatură a recon-
cilierii naţionale după o
traumă istorică în viaţă unui
popor, (am scris şi eu o carte
ne prea luată în seamă, pe
subiect), iar reconcilierea
necesară implică, obligato-
riu, şi responsabilităţile şi
vinovăţiile fiecărui partici-
pant. Ambiguităţile şi proce-
sele de intenţii, ura oarbă,
isterizarea, tenace perpetu-
ate cronicizează vrajba în
societate şi o subminează
din interior tot mai periculos.
Şi este trist şi cumplit că
moartea unui semen de-al
nostru - şi deloc unul oare-
care, dimpotrivă - poate
dezlănţui o revărsare atât de
imundă de furie, scrâşnete
din dinţi şi reacţii isteroide. În
asemenea situaţii, şi ani-
malele se poartă decent. Ne
întoarcem la ritualurile tribale
ale strămoşilor din sălbăticia
preistoriei?

Discret, cel mai dis-
cret (dar şi cel mai informat)
dintre protagoniştii din de-
cembrie 1989, generalul Iu-
lian N. Vlad a stat pe un
scaun important al puterii.
Important, dar poate cel mai
periculos. Cioran spunea că
„pe măsură ce omul
dobândeşte mai multă put-
ere, el devine în aceeaşi
măsură mai vulnerabil”.
Generalul Vlad a avut multă
putere, deci a fost mult vul-
nerabil, dar eroii sunt toţi
până la urmă vulnerabili, alt-
fel nu şi-ar jertfi viaţă şi nu ar
fi eroi. Însă vulnerabili doar
în viaţă pământeană, nu şi în
faţă istoriei.

●
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„Nimic din ce se întemeiază împotriva adevărului nu poate dăinui”„Nimic din ce se întemeiază împotriva adevărului nu poate dăinui”

Silvia
Jinga

MMai este mai mult de
un an până la celebrarea cen-
tenarului Marii Uniri la 1 De-
cembrie 2018. Spiritele au
început însă deja să se
încingă, săgețile replicilor
acide să fie aruncate uneori
chiar împreună cu insulte
grele. UDMR-ul a încercat să
profite (de ce nu, dacă are de
cine?) de un moment de
slăbiciune a guvernului
român, recte de disperarea
domnului Liviu Dragnea.
Doleanțele udemeriștilor
vizau autonomia etnică, ziua
națională a maghiarilor din
România la 15 martie, și alte
câteva legate de învățământ
și educație, folosirea limbii
maghiare în administrație
acolo unde sunt 20%
maghiari. Noroc cu atitudinea
fermă, în cele din urmă, a par-
lamentarilor transilvăneni,
care au respins o asemenea
ofensivă din partea maghiar-
ilor, obligându-l pe Liviu Drag-
nea să se   întoarcă la
rațiune. Unii maghiari au
mers chiar mai departe în cla-
marea ostilității, numind anul
2018 „an de doliu”, care se
impune exprimat prin arbo-
rarea steagurilor negre alături
de tricolor. L-am numit pe
deputatul de Covasna, Kulc-
sar Jozsef. Avocatul Eckstein
Kovacs Peter, membru
UDMR de formație liberală,
prezent în emisiunea de la
Realitatea TV din 22 iunie
a.c., pledând pentru apro-
barea zilei naționale a
maghiarilor chiar nu înțelege
de ce atâta năduf din partea
românilor relativ la această zi.

Cu ajutorul istoricului
Augustin Deac să ne în-
toarcem la 15 martie 1848,
care pentru români înseamnă
genocidul orchestrat de Kos-
suth Lajos, când în județele
Covasna și Harghita au fost
„rase de pe suprafața Transil-
vaniei 230 de sate românești,
peste 40.000 de români au
fost înjunghiați, uciși cu
armele sau spânzurați, alte
zeci de mii de români fiind
bătuți, schingiuiți și închiși”
(vezi Monstruosul genocid din
1848 împotriva românilor
transilvăneni, Opinia
națională, nr. 86, 20 martie
1995, p.7). Kossuth
„revoluționarul” lupta pentru
drepturi exclusive pentru
nația sa. În orizontul său de
„revoluționar” nu intrau și
drepturile altor nații pentru
care s-a dovedit un tiran crim-
inal. De aceea a trimis unități
militare împotriva românilor
răsculați în Munții Apuseni
sub conducerea lui Avram
Iancu. Așa s-a operat alipirea
forțată a Transilvaniei la Un-
garia pentru un an 1848-
1849. Ungaria, țara vecină
are ca zi națională 15 martie,
care simbolizează nici mai
mult nici mai puțin decât îm-
plinirea de scurtă durată a ob-

sesiei ungurești greu de vin-
decat, privind anexarea unui
pământ românesc. Cât de
bine intenționat este acest
vecin al nostru o știm bine din
istorie. Am mai spus-o și
altădată: România s-a aflat
întotdeauna între Scylla și
Caribda, adică între Ungaria
și Rusia, ambele cu pretenții
teritoriale nefondate, dar flu-
turate la ei acasă și în lume,
mizând pe ignoranța lumii în
materie de adevăr istoric.
Maghiarii se bazează pe
memoria scurtă a opiniei pub-
lice, care acordă atenție celor
care bat toba mereu și tare. În
terminologia la modă, ei
operează cu faked news. Să
ne amintim că, în con-
fruntarea dintre români și
maghiari din martie 1990 la
Târgu-Mureș, a fost schingiuit
țăranul Cofariu, dar media
ungurească a falsificat reali-
tatea, informând chiar pe dos
străinătatea și condamnându-
i pe etnicii români de bar-
barie. Aceasta este strategia
standard a cercetărilor is-
torice sau a publicațiilor
maghiare privind legitimitatea
românilor asupra Transil-
vaniei.

Ceea ce știam demult
că România este înconjurată
de vecini ostili este relevat pe
deplin în cartea lui Larry
Watts, With Friends like
These (2010). De la țarul
Alexandru I până la Stalin
dominația asupra Basarabiei
și a Nordului Bucovinei după
Primul Război Mondial sau, în
cazul Ungariei, stăpânirea
Transilvaniei rămân o dimen-
siune constantă, care a
însuflețit numeroase acțiuni
antiromânești. Tuturor celor
care susțin că România s-a
lăsat bătută de toate vânturile
le opunem faptele istorice,
care arată fără tăgadă o 
luptă încordată a
conducătorilor noștri pentru
păstrarea integrității teritori-
ale. Oficialitățile românești, și
aici mă refer și la cele comu-
niste, au trebuit să străbată o
mare încercată de furtuni,
navigând mereu între Scylla
și Caribda. În ce-i privește pe
adversarii noștri, să
specificăm că indiferent de
regim politic, imperial, fascist
sau comunist guvernele lor s-
au raliat întotdeauna în jurul
hrăpăreței politici anexioniste
și revizioniste.

„Nimic din ce 
se întemeiază împotriva
adevărului nu poate dăinui”,
afirma istoricul martir Gheo-
rghe Brătianu, care a murit în
1953 în închisoarea de la
Sighet. Dezmembrarea im-
periilor german, austro-ungar,
rus, turc la finele Primului
Război Mondial atestă cu
prisosință profunzimea
exprimării aforistice a lui Ghe-
orghe Brătianu. Acolo unde-și
bagă coada demonul minciu-
nii încep demersurile întor-
tocheate, ascunderea după
deget, falsitatea de atitudine,
persistența în eroare. Între is-

toricii maghiari și cei români
pare a fi un dialog între surzi.
Cum dovezile istorice   referi-
toare la „Ardealul, pământ
românesc”, (1944), cum sună
titlul cărții lui Milton G. Lehrer,
nu sunt luate în seamă, mai
rămâne loc doar pentru un
continuu război psihologic, de
dezinformare, hibrid, cum i se
mai spune, întreținut de Bu-
dapesta și de reprezentanții
minorității maghiare din
România.

Deși nu mai reia teo-
ria roesleriană cu venirea
românilor din sudul Dunării,
caracterizată ca „neserioasă,
artificială, contradictorie” de
Alain Ruzé (v. Carmen An-
dras, Acești latini din Carpați),
istoriografia maghiară se
căznește să răstălmăcească
istoria românilor. Iată de pildă
cum vede prezența românilor
în Transilvania Gergely An-
drás în cartea sa Istoria Un-
gariei (Asociația Culturală
Haaz Reszo, Odorheiul Se-
cuiesc, 1993, trad. Herman
Gusztav). Din punctul de
vedere al istoriei românilor lu-
crarea este neadevărată prin
ceea ce omite, nu prin ceea
ce spune.   Ea prezintă o
Transilvanie fără români sec-
ole de-a rândul. Campania
împotriva Bazinului Carpatic,
zice autorul, începe în 895
e.n., recunoscând că acesta
nu a fost niciodată vid. Dar
ungurii când vin în Transilva-
nia dau peste avari, slavi,
moravi, bulgari și franci și nici
urmă de români. Când
amintește despre Anonymus,
notarul regelui Bela al III-lea,
uită ca prin minune să arate
că acesta a consemnat
prezența valahilor în Transil-
vania la venirea ungurilor. Au-
torul susține că popularea
Transilvaniei s-a încheiat în
secolul al XIII-lea, dar lasă să
se înțeleagă că s-a făcut de
către unguri și sași. Despre
prezența românilor în Transil-
vania menționează doar în
secolul al XV-lea în legătură
cu constituirea lui Unio Trium
Nationum în 1437, doar pen-
tru a sublinia că ei au fost
excluși din acest pact. Apoi
românii nu mai sunt amintiți
până în secolul al XVIII-lea
când, zice istoricul, reprezen-
tau majoritatea absolută în
Transilvania, numărând
câteva sute de mii și pe teri-
toriul Ungariei. Ignorând total
dramatica luptă a 
românilor pentru drepturi și
împotriva maghiarizării, is-
toricul notează că românii „nu
aveau vreo idee constructivă
pentru rezolvarea problemei
naționale” (op. cit. p. 83). Deși
observă că destrămarea Im-
periului Habsburgic a fost
cauzată de năzuința
popoarelor de autodeter-
minare, nu se împacă deloc
cu pacea de la Trianon, con-
siderând-o un „dictat imperial-
ist”, situația Ungariei după
Primul Război Mondial fiind
impusă printr-un „act al
violenței externe”. Autorul

recunoaște că „La 1 Decem-
brie (1918) impună-
toarea adunare populară
românească de la Alba-Iulia
declara desprinderea Transil-
vaniei și a celorlalte teritorii cu
populație românească ale
Ungariei, hotărâre susținută și
de către sași” (op. cit. p. 107).
Cu toate acestea insistă că
schimbarea a fost ca „un dic-
tat imperialist” și că „decizia
asupra teritoriilor le-a revenit
astfel armelor, adică puterilor
învingătoare” (op. cit. p. 107).

Viziunea Trianonului
ca „act al violenței” față de
Ungaria, ca dictat deși este
nefondată și contrazisă de
faptul istoric, persistă în istori-
ografia maghiară. Trianon –
100 Elan, cum se numește
grupul de cercetători științifici
ai Academiei de Științe Un-
gare s-a exprimat că tratatul a
condus la „pedepsirea Un-
gariei”, la privarea sa de
„două treimi din teritoriu și din
populație”, după cum ne
informează istoricul Ioan
Aurel Pop, rector al
Universității Babeș-Bolyai pe
pagina sa de facebook.
Pregătit din timp cu meticu-
lozitate, grupul vrea să in-
timideze prin canonada de
lucrări pe care le va lansa
pentru a susține, nu ne în-
doim, lucruri vechi în haine
noi, aceleași obsesii para-
noice ale unor inși care nu se
pot consola atunci când pierd,
chiar dacă pierderea este
perfect justificată și ar fi tre-
buit demult acceptată,
raționalizată, filtrată de neo-
cortex. Neocortexul ne ajută
să ne vindecăm de senti-
mentele negative, reacțiile
primitive de ură, violență și de
prejudecăți față de out-
grupuri. Asemenea reacții au
animat oficialitățile din Un-
garia când i-au oprit pe
diplomații lor să participe în
2016 la sărbătorirea Zilei
Naționale a României. Abso-
lut întemeiat istoricul Ioan
Aurel Pop mărturisește pe
facebook: „Eu nu mai cunosc
un caz similar de inamiciție,
de ofensă directă și oficială în
cadrul UE”.

Să ne întoarcem
puțin în timp doar pentru a
constata existența aceluiași
climat de uneltiri ostile îm-
potriva românilor, imediat
după Marea Unire. Să
observăm că nici Ungaria,
nici Uniunea Sovietică nu se
consolează dupa Marea
Unire realizată de români și
continuă a lua măsuri, a crea
societăți, brigăzi și organizații
de tot felul, care nu exprimau
altceva decât frustrarea
enormă cauzată lor de Pacea
de la Trianon. În martie 1925
Biroul Politic Sovietic adoptă
o rezoluție asupra activității
din Basarabia, care stabilea
strategia și propaganda pen-
tru redobândirea teritoriului.
Măsuri subversive, atacuri
teroriste, acțiuni de sub-
minare a autorității românești
în Basarabia, totul concură

spre acest scop. Este suges-
tiv că Laszlo Dobos, pe nu-
mele conspirativ Louis
Gibarti, cominternist vechi s-
a implicat intens în propa-
ganda antiromânească din
Basarabia și în pregătirea re-
voltei de la Tatar-Bunar. Co-
laborarea sovieto-maghiară
continuă să funcționeze și în
absența lui Bela Kun la cârma
Ungariei. Nu putem sublinia
îndeajuns că scopurile re-
vizioniste ale celor două
state, rusesc/sovietic și
maghiar s-au manifestat in-
diferent de regim politic ca
fiind o coordonată esențială a
politicii lor externe. Acești
vecini doreau cu ardoare să
dezmembreze statul național
unitar și suveran al României,
cum probabil unii continuă să
o dorească și astăzi. A se lua
aminte: lupu-și schimbă părul,
dar năravul ba.   Astfel în
1927, guvernul de la Bu-
dapesta a înființat Liga
Revizionistă Maghiară și
Federația Mondială a
Maghiarilor, organizații prin
intermediul cărora să se
stabilească diferite contacte
diplomatice, culturale, acade-
mice, toate cu intenția re-
vizuirii Trianonului. Din 1927
până în 1940 Liga a editat
228 de publicații în 9 limbi,
toate axate pe aceeași ob-
sesie. Grăitor este faptul că
Sandor Csoori, unul dintre
fondatorii Forumului Demo-
cratic Maghiar în Ungaria
după 1989, devine președinte
al Federației Mondiale a
Maghiarilor, organizație
înființată în 1927 pentru a
emite pretenții teritoriale îm-
potriva României, Cehoslova-
ciei și fostei Iugoslavii.
Federația Mondială a
Maghiarilor își continuă
acțiunile de propagandă și la
începutul acestui mileniu,
fiind subvenționată de guver-
nul maghiar. În octombrie
1919 Miklos Horthy a compus
un memorandum în care
arăta că pentru reintegrarea
maghiară era necesară dis-
trugerea României. (Larry
Watts, op. cit, p. 98) A pus în
aplicare pe deplin crezul lui
după Diktatul de la Viena în
Nordul Transilvaniei, când
școlile și bisericile maghiare
au devenit instrumente ale
acestei propagande ireden-
tiste. Și astăzi, în mod
tendențios, în spațiul public
din Ungaria are loc
preamărirea lui Horthy Miklos
căruia i s-au ridicat nu-
meroase statui.

- continuare în oagina a 4 a -
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- continuare din pagina a treia 

SSuntem vinovați de
tolerarea exceselor ude-
meriste, care au devenit
politică standard în România
îndată după farsa jucată de
episcopul László Tökés, care a
avut și el un rol bine stabilit în
contextul loviturii de stat din
decembrie 1989. László Tökés
ca și piciorul în ghips al
colonelului Stănculescu, ca și
tricourile muncitorești ale
fruntașilor „revoluționari”
cățărați pe tancul care se în-
drepta la televiziune! Ce
mascaradă, ce înşelătorie, ce
scamatorii de bâlci, care au
prins o vreme la un popor abia
ieșit dintr-un regim totalitar.
Tranzacționismul elitei politice
românești este în primul rând
cauza crizei în care s-a ajuns.
Să ne amintim că și la con-
fruntarea din martie 1990 de la
Tg. Mureș s-a pornit, între al-
tele, tot de la libertinismul
politic al lui Ilici Iliescu, care le-
a îngăduit maghiarilor din
România sărbătorirea funestu-
lui 15 martie. Asemenea
conducători cocoțați în 
fruntea poporului român
demonstrează o teribilă
indecență față de durerea
acestui popor, pe care ei, in-
famii nu-l merită! Același liber-
tinism l-a manifestat și Traian
Băsescu față de problema
națională. Când la Universitate
predă istoria Lucian Boia,
bătându-și joc de eroii
românilor, când Horia Roman
Patapievici i-a împroșcat pe
români cu insulte greu de re-

produs, declarând peste ani
apoi la Realitatea TV că el se
consideră un patriot, când An-
drei Cornea a scris la „Tribuna
liberă” din revista 22 că
„Ardealul a aparținut Ungariei
istorice”, (cf. A. Plămădeală,
Gânduri de frumuseți albe,
Sibiu, 2004, p. 149) să ne 
mai mirăm de cruciada
antiromânească în curs de
pregătire la Budapesta? Noroc
cu Gabriela Adameșteanu care
l-a combătut pe Andrei Cornea!
Ca să nu mai vorbim de
deșănțata propagandă
antiromânească din județele
Covasna și Harghita și de
vizitele premierului Orban în
aceste județe ca să-i mai dina-
miteze împotriva statului
român. Se cunoaște în Europa
că nici o politică de
deznaționalizare n-a fost atât
de aprigă ca aceea susținută
de secole de către Ungaria. În
timp ce minoritatea maghiară a
avut nu doar drepturi, ci și priv-
ilegii de la 1918 încoace, in-
cluzând și perioada comunistă,
minoritatea românească din
Ungaria a fost asimilată. Când
oare se vor trezi guvernele
românești în relațiile lor cu
românii din afara granițelor
țării? Referindu-se la demer-
surile de istorie alternativă,
citește falsă, din cauza intere-
selor politice din spatele unei
asemenea maculaturi, rectorul
Universității Babeș-Bolyai din
Cluj, istoricul Ioan Aurel Pop
constată cu amărăciune: „Pe
acest fundal trist, pregătit de
unii dintre noi înșine, este
foarte ușor ca anumiți factori
din afară să combată unitatea

românească, actul de la 1 De-
cembrie 1918, ideea de soli-
daritate a românilor ca popor și
națiune” (sursa: facebook). Nu
ne îndoim o clipă că vor com-
bate adevărul, acesta fiind
chiar scopul înființării pompo-
sului grup Trianon-100 Elan.
Se vehiculează acum absurda
idee că valahii și românii ar fi
popoare diferite. Cum se face
că la 9 octombrie 1781 contele
Ignatie Batyányi, episcopul
catolic al Transilvaniei a trimis
împăratului Iosif al II-lea un
memoriu în care îl avertiza că
„dacă nu va avea grijă ca
populația valahă să fie
separată, în afară de munți și
de graniță, și de o credință
religioasă, atunci această omi-
siune va avea efecte grave în
cazul unor complicații beli-
coase cu Poarta sau cu Rusia,
datorită legăturii ortodocșilor
între ei și cu puterile ostile;
pentru casa ereditară vor
apărea în Transilvania atâția
dușmani, câți adepți are epis-
copul schismatic (ortodox)”
(Mathias Bernath, Habsburgii
și începuturile formării națiunii
române, Dacia, Cluj-Napoca,
1994, pp. 255-256, cf. Antonie
Plămădeală, op. cit.). Același
episcop Batyanyi cere
împăratului să stopeze traficul
românilor de peste munți, care
veneau la frații din Transilva-
nia: „Călugării ortodocși stabiliți
în Valahia Otomană care
vizitează sub diferite pretexte
pe locuitorii de dincoace și le
împărtășesc exaltarea,
superstiții și fanatism, să fie
opriți de la trecerea graniței.”
(idem, ibidem). Mathias

Bernath observă că Viena, în
ciuda aplicării uneori a forței,
nu a izbutit să întrerupă
legăturile românilor ardeleni cu
ținuturile ortodoxe din princi-
pate. Autorul citează din jur-
nalul contelui Clary comentarii
de bun simț făcute în timpul
călătoriei viitorului împărat Iosif
al II-lea în Transilvania în vara
anului 1773. Contele Clary fus-
ese numit șef al finanțelor
odată cu guvernatorul Mario
Joseph von Auersperg, ambii
oameni educați și de o
deosebită ținută morală. (cf.
Ioan Cismaș, Duritatea opre-
siunii maghiare i-a uimit și pe
împărații habsburgi, Cuvântul
liber, 2 iulie, 2017). Acest conte
Clary notează: „Acești sărmani
supuși valahi, care indiscutabil
sunt cei mai vechi și cei mai
numeroși locuitori ai Transil-
vaniei, sunt de tot chinuiți, fie ei
de unguri sau sași, și copleșiți
de nedreptăți, și astfel, dacă
recunoaștem aceasta, soarta
lor este într-adevăr vrednică de
plâns, încât este de mirare că
au mai rămas atât de mulți din-
tre acești oameni și nu au fugit
încă toți.” (Mathias Bernath,
op. cit. p. 241). Adevărul istoric
despre români este prezent
încă din evul mediu timpuriu
atât în cronici maghiare cât și
în cele rusești, în vestigii arhi-
tectonice, în probe irefutabile
pe care doar reaua intenție îl
respinge. Mare și profundă
este durerea ungurească,
după cum încearcă poetul Ady
Endre să ne convingă, când
zice în 1954: „Fără Transilva-
nia nu există nici o Ungarie
pentru că Transilvania a fost

întotdeauna adevărata Un-
garie” (Larry Watts, op. cit., p.
119). Această obsesie
maladivă, care trăiește de
decenii în conștiinta maghiară,
reapare și azi la suprafață
când administrația de la
București face concesii impar-
donabile. La aceasta ar trebui
să se gandească guvernanții
de azi ai României.

Unitatea românilor din
toate provinciile locuite de ei
este remarcabilă, mani-
festându-se și la nivelul limbii
române. Indiferent de provincie
românii se înțeleg între ei fără
dificultate, spre deosebire de
nemți, de pildă, ale căror di-
alecte au fost adesea o barieră
în comunicare. Ideea de uni-
tate politică, culturală,
religioasă și de independență
național-statală a reprezentat o
constantă a luptelor seculare
ale poporului nostru. Au trecut
mulți peste noi, dar conștiința
noastră de români a
supraviețuit, cum atât de min-
unat a spus Simion Bărnuțiu în
Cuvântarea sa din 14 mai
1848: „Venit-au peste noi hunii,
dar nu ne-am făcut huni; fost-
am cu avarii, dar nu ne-am
făcut avari; venit-au bulgarii și
nu ne-am făcut bulgari; fost-am
cu rușii și nu ne-am făcut ruși;
venit-au ungurii și nu ne-am
făcut unguri; fost-am cu grecii
și nu ne-am făcut greci; cu
turcii și nu ne-am făcut turci; cu
slavii și nu ne-am făcut slavi.
Am rămas ce-am fost dintot-
deauna – ROMÂNI” (cf. An-
tonie Plămădeală, op. cit., p.
88).

●
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--DDomnule profesor
ION COJA, nu este clar pentru
cei interesați dacă sunteți sau
nu un anti-simist, un critic sau
chiar un contestatar al lui Horia
Sima. Adversarii lui Horia Sima
îl fac vinovat de carnagiul 
din septembrie 1939. 

- Vinovat de moartea a
peste 300 de legionari, fără
judecată, fără niciun act de
acuzație, fără a se respecta
cea mai elementară prevedere
juridică, este regele Carol al II-
lea. Ce l-a împins să facă
acest act scelerat, este o între-
bare cu un răspuns complex,
pe care eu nu l-aș putea da.
Nu sunt istoric, nici măcar un
istoric al Mișcării legionare, de-
spre care am scris sute de
pagini. Constat însă că le-
gionarii care cunosc multe de-
talii ale celor petrecute legate
de asasinarea lui Armand
Călinescu și ce a urmat, le-
gionari pe care i-aș putea con-
sidera martori, sunt bine
divizați în două categorii: pro
Sima și anti Sima. De bună
credință sunt și unii, și alții! Așa
că nu mă simt tentat să înreg-
istrez toate detaliile, toate am-
intirile, memorii etc., ca să
ajung și eu într-una din tabere!
E greșit să li se spună unora
„codreniști”. Toți legionarii sunt
codreniști. Eu am cun0scut
bine înainte de 1990 o mână
de legionari, e drept, din elita
legionară: Simion Ghinea,

Nicolae Cojocaru, Petre Țuțea,
Marcel Petrișor… Pe niciunul
nu l-am auzit vorbindu-l de rău
pe Horia Sima. Abia după 1990
am aflat de acuzele aduse lui
Horia Sima. Am rămas cu im-
presia că le-au adus legionarii
întorși în țară după 1990.

- Acest detaliu dă
greutate mai mare acuzațiilor
respective?

- Mă gândesc prima
oară la acest aspect. În prin-
cipiu, legionarii care au fost în
exil împreună cu Horia Sima
au de unde să-l fi cunoscut mai
bine pe Sima. Am cunoscut
câțiva dintre ei, în frunte cu
George Petre, elev de liceu în
ianuarie 1941, cel mai tînăr
dintre legionarii refugiați. Am
petrecut ore lungi de discuții la
Bușteni pe acest subiect: Horia
Sima. Avea multe să-i
reproșeze George Petre… Re-
gret că eu nu l-am cunoscut pe
Traian Puiu, care a trăit la
Constanța până după 1990.
Am aflat de el după ce a murit,
foarte probabil asasinat, printr-
un accident de mașină bine re-
gizat. Știa multe. Colaborase
direct cu Sima ani buni!

- Ce acuzații îi aducea
Petre George?

- Mai multe, dintre
care asupra uneia mă pot
pronunța și spune că era
îndreptățită: refuzul lui Horia
Sima de a da Mișcării Le-
gionare un regulament de
funcționare, un statut, care să
completeze Cărticia și

Circulările. Un statut care să
reglementez măcar problema
succesiunii la conducerea
Mișcării! Care să stabilească în
ce temei Horia Sima nu s-a
gândit la un înlocuitor, la un
succesor!… Iată, a murit Horia
Sima de atîția ani și Mișcarea
legionară nu are un șef! Este
una din cauzele pentru care,
ca organizație, Mișcarea
legionară dă înapoi!… Mă
tentează o comparație a lui
Sima cu Vadim: nici Vadim nu
s-a îngrijit ca statutul PRM să
prevadă clar mecanismul de
înlocuire a președintelui, de
succesiune măcar!… Firește,
în rest nicio asemănare între
cei doi! Din fericire, sigur
Mișcare Legionară va
suprabiețui și va crește ca
doctrină!… Ca organizație, cu
statut etc., oricând se poate
reface! Aurel Ionescu, un mare
legionar, a elaborat împreună
cu alți camarazi o Constutuție
Legionară pe care i-au prezen-
tat-o lui Horia Sima. Nici n-a
vrut acesta să se uite pe
text!… Nu se poate numi
constructivă o asemenea atitu-
dine, ci mai degrabă demola-
toare! Subversivă? Punct
ochit, punct lovit?

- Să revenim la sep-
tembrie 1939. Ce vină ar avea
Horia Sima?

- Nu mă pot pronunța
decât dacă aș avea răspuns la
o întrebare: a știut Horia Sima
de complotul legionar care
urmărea asasinarea lui Ar-

mand Călinescu? Și întrebarea
cea mai umportantă: ce a făcut
Horia Sima pentru ca un
asemenea atentat să nu se
producă fără știința sa?

- Putea să facă ceva?
- Asasinarea lui

I.G.Duca, în 1933, s-a produs
fără știința Căpitanului, ca și
asasinarea lui Stelescu.
Situația din septembrie 1939
era însă cu totul alta, iar
asasinarea lui Călinescu era
de prevăzut că va declanșa
represalii fără precedent! Mult
mai aprige, mai abuzive ca-n
noiembrie 1938, în pădurea
Tâncăbești. Ca șef al Mișcării
Legionare Horia Sima se cuve-
nea să descurajeze orice
tentativă de acest gen. Trebuia
să fie preocupat de prevenirea
unui asemenea act! Dacă, așa
cum susțin mulți legionari,
Horia Sima a știut ce urmează
să se întâmple și n-a încercat
să oprească acțiunea
bezmetică și inconștientă a
asasinilor, gestul său îl desca-
lifica pentru funcția de șef al
ML. De șef al unei organizații
politice!

- Și ce spun istoricii le-
gionari: Horia Sima a știut că
se pregătește o tentativă de
asasinat?

- Unii spun că da, alții
că ba!… Istorici independenți
susțin însă că regele Carol al
II-lea a știut și i-a convenit să
lase lucrurile să se desfășoare
așa cum le plănuiseră grupul
de asasini! Totuși, nu cred că

numele de „asasini” li se
potrivește! A fost o prostie ce
au făcut, nu s-au gândit o clipă
la camarazii lor ce preț vor
plăti! Dar alții se vor fi gândit.
Carol nu a ezitat o clipă să ia
măsurile demențiale pe care
le-a luat: asasinarea în
„contrapartidă” a peste 300 de
legionari. Părea că aștepta
doar momentul cât de cât priel-
nic!… I l-au oferit echipa de le-
gionari inconștienți. Veritabili
kamikadze, dar la care nu ne
putem gândi cu admirație sau
cu alte sentimente bune. 

- Ce i se mai poate
reproșa lui Horia Sima?

- Vorbim altădată. Mi-
ar plăcea să aflu și părerile
celor care au motive să-l
omagieze pe Horia Sima, eu
știu prea puține, câte texte am
citit semnate de Horia Sima
sunt texte doctrinare valabile.
Încă o precizare: copil fiind am
auzit în casă numele emblem-
atice ale celor doi lideri le-
gionari rostite cu respect și
speranță. Cu un plus, desigur,
pentru Corneliu Codreanu, in-
vocat deseori la mesele unde
se făcea spiritism… Cred că a
fost numele cel mai …solicitat.

A consemnat 
Tommy Stoicutzm

●
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Cezar Adonis
Mihalache

DDe parcă noi nici nu
am mai fi pe aici… Sau
dacă încă ne mai
„tolerează” prezența, că tre-
buie să le plătim lefurile,
huzurul și sinecurile,
guvernanții ne tratează în
sictirul care a luat locul ric-
tusului de nepăsare și
indiferență de până mai ieri,
considerându-ne pară-se,
nu cetățeni de mâna a doua
la nivel european, ci chiar în
țara noastră! Iar strategia
acelui „întâi să asigurăm
binele celorlalți” devine opis
de lucru cu mult dincolo de
simpla gratitudine pe care o
afișau guvernanții față de
minoritățile de aici. Ajunge,
pe zi ce trece, subiect prin-
cipal al strategiilor de orice
fel. Întâi binele altora, apoi
al nostru. Sau cel puțin așa
era până… acum. Căci
astăzi ni trântește în față o
altă paradigmă „în evoluție”.
Într-o evoluție în bine pentru
alții, involuție pentru noi.

Să ne mai surprindă
dară discursul guvernamen-
tal „produs”, de exemplu, de
ministrul nostru de externe,
Teodor Meleșcanu? Un dis-
curs pentru fundamentarea
unei noi strategii de securi-
tate în care noi, aici, în țara
noastră, devenită acasă

pentru cei poftiți să-și
găsească o casă, un
refugiu, am ajuns să nu mai
fim menționați nici măcar la
„și alții”, nemaiavând parte
de vreo mențiune nici măcar
la sfârșitul „drafturilor” pe
teme de securitate.

Cu o seninătate în…
etate, ministrul Teodor
Meleșcanu vine și așterne

pilonul central al strategiei
noastre de securitate la
nivel european. „Trebuie să
oferim un cadru în care
emigranții să se simtă în
siguranță”. Atât! Fără nici un
cuvânt despre siguranța pe
care trebuie să ne-o asigure
nouă pentru a ne simți (nu
„la rândul nostru”, ci în
primul rând!) confortabili în

„anvelopa” de siguranță pe
care autoritățile o pun la
dispoziția emigranților.

Așadar, fără nici o
mențiune de condiționare,
de genul „siguranța lor,
firește, dar nu înainte și nu
afectând traiul stăpânilor de
drept ai acestor meleaguri”!
Iar ministrul nu s-a limitat la
acest nivel de „pattern” gri-

juliu cu semințiile de
aiurea… Acest moș Teacă
al afacerilor (externe, de-
sigur!) s-a extins cu „bula”
lui umflată din grijă pentru
alții, strategia pe care a de-
valuat-o ieșind la suprafață
cu toate colțurile ei de
nepăsare, colțuri ascuțite,
rigide și, în curând, morbide,
care vor decupa în soci-

etatea nostră blazată poate
cea mai mare și mobilă
„enclavă”. „Ținutul
refugiaților”…

Este adevărat, non-
sensurile și felul în care
ideile divergente se potic-
neau în același discurs gri-
juliu al ministrului
Meleșcanu nici nu ar fi putut
să nu dea la iveală reali-
tatea pe care doar noi o
tratăm ca improbabilă (la
timpul verbal al ministrului
Pop!). Iar după mani-
festarea necesității de a
asigura „un cadru de
siguranță emigranților”,
Mele’ a venit și cu motivația,
fundamentarea și asigu-
rarea specifice. Toate trei
într-un „expresso” de
garantare pentru noi (neros-
tit, dar sugerat), căci, țara
noastră fiind „doar una de
tranzit”, emigranții, cărora
trebuie să le asigurăm
„cadrul de securitate”, nu or
să stea oricum prea mult pe
aici (realitatea dovedește
însă contrariul!), așadar,
practic nu e nimic grav ca
noi suntem lăsați la urmă…

Adică, printre rân-
duri deslușim mențiunea că
totul va fi vremelnic, pentru
că nu există vreun viitor aici
pentru emigranți! Că doar
„se află în tranzit”, nu?! Dar
„în tranzit” spre ce? Pentru
că acolo unde vor ei să
ajungă nu îi lasă autoritățile!

Deh’, angajamentul euro-
pean, care nu te lasă să
închizi ochii când vor să
iasă din țară dacă ai făcut
imprudența să-i lasă să
intre…

Numai că totul este
greșit! Emigranții chiar au
un viitor aici. Probabil, mai
puțin noi… Cel puțin în viz-
iunea actualilor guvernanți,
căci ei despre noi nici nu
mai vorbesc când vine
vorba de „cadrul securității”.

Iar emigranții au un
viitor cel puțin din de-
fectarea pe care o face
același ministru, vorbind de-
spre contextul pe care tre-
buie să-l asigure autoritățile
noastre aici pentru a le da
emigranților „încredere într-
un viitor pentru ei şi pentru
copiii lor”. Iar dacă acel
„pentru ei” poate fi prezumat
a fi temporar, deși tinerețea
migranților denotă altceva,
„pentru copiii lor”, mai ales
pe scheletul actual al de-
mografiei noastre, poate fi
privit la un timp al viitorului
la pătrat…

●
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Ion
Coja

NNu mă refer la arhi-
tectura noilor case, ridicate
după 199o. Ci la aspectul cel
mai „imediat” sub care se
înfățișează satele noastre:
gardurile care despart
gospodăriile. Gardurile care
dau în stradă, mărginind
proprietățile. În satul
tradițional, locuit de săteni
autentici, românul nu se as-
cunde în dosul unor ziduri de
pușcărie, ci îi place să aibă
vederea liberă spre uliță și
peste uliță, peste tot satul,
dacă se poate, așa cum îi
este și firea: deschisă! După
1990, libertatea care ne-a
pocnit în creștetul capului, de
pe urma căreia s-au
îmbogățit mulți dintre noi, a
dus la un fenomen de masă:
zeci, sute de mii de români,
s-au întors cu fața la sat, au
revenit de unde au plecat
cândva sau, din rațiuni turis-
tice, au cumpărat proprietăți
în sate cu oarece potențial de
destindere și farmec turistic.

Majoritatea dintre
acești nou veniți și-au con-
struit case noi, vile mari
unele, chiar palate câteva, iar
dintre aceștia majoritatea au
avut grijă să trântească în
jurul casei un gard de beton
sau alt material de 2 m, să nu

se mai vadă nimic din ce se
întâmplă în ograda intrusului.
Să nu mai vadă nici el peste
gard, ce se întâmplă în sat,
pe ulița mare, cine a mai tre-
cut, cine te-a mai salutat. Nu-
l interesează. Este dreptul
său la intimitate! La izolare!
La indiferență, a sa pentru
alții și a altora pentru sine
însuși!…

Abia la apariția aces-
tor monștri mi-am dat seama
de ce era, și încă mai este,
atât de odihnitor peisajul rural
tradițional: cu gardurile sale
părelnice, joase și cu distanțe
între scânduri, garduri care
nu obturează privirile, ulița
mare a satului, chiar șosea
de interes județean sau
național dacă este, fiind de
fapt o alee printr-un mare
parc: satul românesc!
Fiecare curte etalând privirilor
câteva straturi îndesate de
flori, straturi de legume,
câteva rânduri de vie, ceva
pomi fructiferi sau copaci
impozanți – tei sau brazi, de
regulă! Poți vedea dintr-o
curte în alta, te poți saluta
peste gard cu vecinii, mai
schimbai și câteva vorbe, ca-
ntr-o mare familie simțindu-
ne și prin acest detaliu:
gardul nu despărțea, ci doar
delimita în satul românesc, în
mahalaua orașului. La țară
puteai să treci peste gard cu
ușurință, săreai pârleazul, ex-

istând cărări care treceau
prin curțile oamenilor, prin
grădinile acestora, și nimeni
nu era deranjat! Nimeni nu
avea ceva de ascuns!… Ni-
meni nu-și simțea intimitatea
deranjată!

Chiar și la oraș, în
tradiția casei de burghez, de
orășean cât de cât înstărit,
intra gardul de fier forjat din-
colo de care să poți vedea
din stradă o frumusețe de
grădină, oricât ar fi de mică,
plină de flori felurite și cu grijă
aranjate. Gardurile de
cazemată sau de pușcărie au
invadat și orașul, ca și când
proprietarului i-ar fi jenă să se
laude cu casa pe care și-a
agonisit-o! Unora chiar le e
rușine, se simt cu musca pe
căciulă și ar vrea să treacă
neobservată casa în care a
băgat bani mulți și nemunciți,
bani nu prea curați, de a
căror proveniență nu ar fi
bucuroși să dea socoteală!…

S-a stricat mult, dar
încă mai e mult de salvat! M-
am rugat de câțiva primari să
aibă în vedere acest aspect!
Să instituie un concurs gen-
eros premiat pentru cele mai
frumoase curți, pentru cele
mai frumoase grădini „din
fața casei”, grădini vizibile din
stradă, care să dea senzația
că ești la o plimbare prin parc
atunci când străbați pe jos
ulițele satului sau străzile

orașului!
Orice autorizație de

construcție să includă și vi-
itorul gard, a cărui concepție
să se încadreze în tradiția
românească. Casele cu gard
înalt la stradă, care rănesc
privirile trecătorilor, ale
vecinilor, să fie taxate pentru
acest „gest” de proastă
conviețuire cu concetățenii,
gest de neam prost propriu-
zis, iar pentru viitor să se
interzică ridicarea acestor
stupide manifestări de „neam
de mitocani”, expresii ale lip-
sei de gust, ale nepăsării
pentru celălalt!

Am văzut și garduri
înalte pe care nu le puteai
penetra cu privirea, dar care
nu te deranjau de fel: garduri
din vegetație deasă, pe care
mai degrabă te opreai să le
admiri! La Buriaș am 20 de
metri de gard la stradă, din
rețea de sîrmă cea mai
comună! Văd tot ce se
întâmplă pe uliță. Din uliță la
fel se vede tot ce am în curte!
Dar odată cu trecerea anilor,
gardul a fost asaltat de plante
agățătoare, de mâna Maicii
Domnului mai ales, de
brădetul care s-a ridicat, de
alți pomi, încât am și
suficientă intimitate. Dar când
plec prin sat privirile mă dor
de gardurile lălâi care au
răsărit prostește, le simt efec-
tiv ca pe niște panouri ridicate

în mijlocul parcului, înghe-
suidu-ți vederea!…

Mă gândesc, la vi-
itoarele alegeri comunale de
la Periș-Buriaș (Prahova) să
mă înscriu și eu, cu un pro-
gram în care să figureze și
grija pentru împrejmuirile
gospodăriei. Ca primar la
Buriaș aș mai face ceva: aș
scoate periodic copii, cu toată
școala, la curățat pădurile din
jur, ale căror cărări sunt
înecate de peturi și alte urme
ale civilizației, corect numite
urme ale lipsei de civilizație…
Copiii trebuie să descopere
pădurea din sat, s-o
cunoască, s-o îndrăgească,
s-o îngrijească. Am copilărit
la Constanța la zeci de kilo-
metri de cea mai apropiată
pădure. Pădurea, ca reper
spiritual, lipsește din
percepția mea organică! Am
cunoscut-o numai din cărți și
din filme… Am parte acum de
ea, sporadic, dar îmi lipsește
mai departe. Nu există în
straturile profunde ale
suflețelului meu. Și nu este
singurul handicap agonisit
de-a lungul anilor!… N-au
fost puțini! Ce multe sunt cele
de care n-am avut parte ca

lumea!… Doamne, Doamne!

●


