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Cezar
A. Mihalache

AAparent, lucrurile par
a se fi „echilibrat” pentru
PNL… Ceea ce formaţiunea
liberală tocmai pierduse prin
plecarea unui lider impor-
tant, Teodor Meleşcanu, 
a recâştigat, înzecit chiar,
prin venirea lui Sorin
Frunzăverde. Dar nu este
decât bucuria de o clipă a
unei frunze adusă de vântul
politic pe lampa tot mai
stinsă a liberalismului româ-
nesc. Pentru că, deşi
reprezintă în primă fază un
aport politic uriaş şi direct
pentru PNL şi USL, actualii
beneficiari ai dezertării lui
Sorin Frunzăverde din 
PDL vor fi curând şi marii
perdanţi ai acceptului de a fi
găzduit, cu onoruri chiar, un
dezertor politic. Iar cei ce
sunt acum, în partea
opoziţiei, perdanţii gestului
făcut de fostul vicepredinte
PDL, social-democraţii, care
nu au reuşit să pună ei mâna
pe această piesă grea (care
apleacă acum talerul forţelor
putere-opoziţie în favoarea
ultimei, dar se va constitui şi
într-un balast ce va atârna în
campania reproşurilor elec-
torale), sunt cei vor avea în
cele din urmă de câştigat. 

Dacă vor şti cum…
De fapt, pentru so-

cial-democraţi, intrarea lui
Frunzăverde în PNL ar tre-
bui să constituie momentul
unei decizii politice radicale:
asumarea rolului pe care îl
aşteaptă milioane de
români. Ar trebui să fie
declanşatorul ieşirii de sub
tutela anemică a USL, al
despărţirii de PNL şi al
asumării rolului de primă
forţă a opoziţiei. Ar fi ideal şi
necesar acum, pentru că
oricum ruperea de PDL se
va produce mai devreme
sau mai târziu. Iar PSD 
ar trebui să profite la timp de
fisurile politice generate 
de dezertarea lui Sorin
Frunzăverde, putând să-şi
construiască un capital
politic acuzând PNL-ul pen-
tru uşurinţa de care a dat
dovadă în asumarea rolului
de ghenă a rezidurilor PDL.

Este o ocazie unică
prin faptul că, pe de o parte,
PSD s-ar putea impune în
faţa unui PDL care se
destramă pe măsură ce felu-

ritele vieţuitoare portocalii
părăsesc barca nesigură a
democrat-liberalilor pentru
luntrea strâmtă a PNL-ului,
iar pe de altă parte, ar putea
minimiza încercările liber-
alilor de a culege roadele
transferului de forţe politice
dinspre putere. În primul
rând, prin accentuarea felu-
lui uşuratic al liberalilor de a
face politică prin transfor-
marea în vasul colector al
dejecţiilor puterii.

Este adevărat,
mişcarea făcută de Sorin
Frunzăverde ar putea da şi
un alt înţeles atitudinii
blazate şi neacide afişate în
ultimele luni de Crin An-
tonescu. Ar fi o explicaţie
pentru gestul acestuia de a
anunţa, nu cu mult timp în
urmă, posibilitatea de a nu
mai fi candidatul PNL la
preşidenţia României, ba,

poate, nici măcar
preşedintele formaţiunii,
dând ca posibil termen post-
factumul alegerilor locale. 

Pentru că este tot
mai probabil ca preşedintele
PNL să fi ştiut de
„dezertările” grele ce urmau
a se produce în barca PDL,
dar să-i fi fost impusă prelu-
area fără rezerve a „dezerto-
rilor” democrat-liberalilor. A
acelor dezertori care ar
putea fi, înainte de simpli fu-
gari şi traseişti politici,
adevăraţii cai troiani ai
supravieţuirii PDL…Or, dacă
preşedintele PNL a fost sau
nu nevoit să accepte trans-
ferul portocaliu sub fularul
gălbui al liberalismului, cu
riscul ca PNL să ajungă, nu
la lada de gunoi a istoriei
politice recente, ci însăşi
tomberonul istoriei politice
postdecembrist, rămâne de
văzut.

Important este că tot
ceea ce se întâmplă acum s-
ar putea întoarce împotriva
liberalilor. În primul rand
poentru faptul că PNL nu-şi
pune o problemă esenţială.
Cât îşi va permite să
absoarbă, ca racolare

politică, din cadavrul PDL?
Cât va mai putea călca pe
beregata propriilor candidaţi
fără a risca să deschidă
fisuri în propria-i formaţiune,
fisuri generate de frustările
acelora care sunt daţi acum
la o parte pentru a face loc
„racolaţilor”, persoane mai
importante decât proprii
candidaţi?

Oricum, scenariul
Cotrocenilor de a „rebrendui”
PDL-ul prin tehnica
iliesciană a transformării de
acronime şi culori politice,
fără a îndepărta principalii
responsabili politici, s-ar
putea dovedi o alegere total
greşită. Vremurile sunt al-
tele, electoratul s-a schimbat
şi chiar dacă PDL încearcă
să-şi pună oamenii la
adăpost, prin înlocuirea
decorului portocaliu cu unul
verde-popular sau chiar gal-
ben-liberal, alegătorul s-ar
putea să aibă o altă decizie.

Ba, chiar dacă nu se
va încerca reambalarea
miezului PDL-ist într-un nou
partid, ci aşezarea acestuia
în cuibul de cuci al unei
formaţiuni de „împrumut”,
prin balansarea PNL dinspre
USL spre „UPL”-ul unei uni-
uni de „mişcări” populare re-
botezate, vremea oamenilor
portocalii (nu doar a partidu-
lui care i-a adăpostit) s-a
sfârşit.

P.S.:
Sorin Frunzăverde

este privit ca un erou de către
PNL-USL… Poate şi pentru că
trăim vremuri în care dezertorii
sunt eroi, iar eroii devin paria
nedevenirii noastre. Şi el, ca şi
alţi venetici democrat-liberali, 
ce fug acum mâncând
pământul portocaliu de „dez-
gust” şi oroaree faţă de
acţiunile criminal-sociale ale
PDL-ului. Dar unde era Sorin
Frunzăverde când se închideau
spitalele? Inclusiv cele din fieful
lui judeţean. De ce nu a plecat
atunci? S-a trezit acum că PDL
a construit un stat poliţienesc, şi
varsă lacrimi pentru asta, dar
unde era când, înainte ca PDL
să construiască statul
poliţienesc de astăzi, puterea
construia statul criminal care i-a
lăsat pe români fără ajutoare
sociale, fără salarii şi pensii,
fără spitale şi medicamente,
fără căldură, lapte praf ori
alocaţii pentru nou-născuţi?

●
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La Războiul!”La Războiul!”

Iulian
Chivu

ÎÎntr-o conferință de
presă susținută pe… 1
aprilie, Victor Ponta a
anunțat, printre altele, pro-
gramul USL pentru
următoarele săptămâni,
structurat pe opt obiective
ce exprimă îngrijorarea
pentru înstrăinarea „cât mai
repede și la orice preț a
ceea ce a mai rămas” din
resursele energetice  natu-
rale românești. Dacă nu mă
îndoiesc… și drumul spre
iad este pavat cu bune
intenții, de ce m-aș îndoi de
cele opt obiective ale USL
care s-ar concretiza prin
punerea sub control parla-
mentar a acestor resurse.

Dacă nu am fi deja
în campanie electorală, am
crede că Victor Ponta are
argumente grave, în
măsură să incrimineze pro-
fesionist, și nu face recurs
la vechea lozincă din vre-
mea octogenarului său pre-
decesor: Nu ne vindem
țara! Apelul expres la cate-
goriile sociale defavorizate
este o stratagenă a social-
democrației de pretutindeni
prin care partidele de
această doctrină își justifică
programatic existența. Dis-
cursul politic este unul
adecvat: către scop prin mi-
jloace, numai că social-
democrația românească
distorsionează nota și se
pretează la orice mijloace.

Este evident pentru
oricine că liderul PSD își
dorește o moțiune de
cenzură în 17 aprilie nu atât
cât să testeze dacă coaliția
de la putere mai
funcționează, cum i-a dat
asigurări publice Elena
Udrea, ci în mod expres să
acceadă tranzitoriu la
mecanismele decizionale
pentru a-și asigura de pe o
altă platformă șansele în
alegerile locale și în cele
parlamentare. Am urmărit în
timp, din anii ʼ90, evoluția
electorală de la emoțional
spre rațional, constatând și
pe plaiul mioritic (la nevoie
mineritic) că Gustave Le
Bon (a se vedea Psihologia
mulțimilor, 1895), emitea
teza pe care o știau toți lid-
erii comuniști că gloatele au
nevoie de lider ca să devină
legitimă mulțime. Despre

calitatea gloatei și tipul de
lider agreat e bine să
păstrăm o tăcere
reverențioasă. Însă ceea
ce, în opinia noastră, este

de aceeași anvergura cu
culpa provocării de panică
oarbă se referă la punerea
în mișcare a fondului
național de ignoranță, cu
trimitere nu la sensul de
prostie, ci la sensul de
neștiință din dezinteres (tot
vinovată).

A prezenta unele
ipoteze sau impresii la 
dimensiunea unor iminente
amenințări care aduc 
atingere sensibilităților
naționale (limbă, teritoriu,
independență etc.) nu ar
trebui să ajungă mijloace
electorale, cu atât mai mult
în cazul unui popor
emoțional prin excelență. 

Victor Ponta ar tre-
bui să știe că nici Ion Iliescu
nu ar mai recurge la astfel
de mijloace, mai ales acum
când electoratul s-a văzut
înșelat de mai multe ori 
din aceeași direcție a
credulității și a imaturității
sale politice, și mai ales
acum când însăși clasa
politică își ascunde
eșecurile sub mișcări tec-
tonice tot mai greu de moti-
vat în afara nevoii de a
înlocui proiecte politice
neputincioase cu mijloace
amăgitoare, formalizate. 

Înseamnă că nu am
depășit nici acum  rațiunile
lui Agamemnon Dan-
danache care, la neputință
și mai ales la nevoie, pac  la
Războiuʼ  cu scrisoarea
compromițătoare. 

Avem oare cu
adevărat un destin de
comedianți politici?

.

●
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Dificultăţile unui firesc contact dintre culturiDificultăţile unui firesc contact dintre culturi

Maria
Cobianu-Băcanu

CContactul dintre cul-
tura română şi cultura
maghiară se încadrează în
tipul de relaţii de dominaţie
între părţile componente şi,
prin aceasta, asimetrice. Între
cei doi actori nefiind relaţii de
cooperare şi înţelegere bazate
pe valori şi norme general-
umane acceptate, contactul
dintre culturi se manifestă
trunchiat, distorsionat, în forme
socio-afective de adversitate.
Ele au fost cele mai vizibile în
modul de exprimare în pe-
rioada răsturnărilor politice ce
au avut loc în decembrie 1989,
când maghiarii au pornit o
adevărată cruciadă împotriva
românilor din Covasna şi
Harghita unde ei, maghiarii,
erau majoritari.

Actele de bestialitate,
molestare, umilire şi repre-
siune pe care le-au comis le-au
amintit românilor de cei patru
ani de ocupaţie horthyistă care
„au ţinut cât patru secole”, cum
obişnuia să spună mitropolitul
Nicolae Colan. Partea cea mai
tragică a acestei istorii actuale
este că ea a fost complet
îngropată în comentariile şi
studiile post-decembriste, fără
nici un fel de remuşcări, privită
ca un fapt normal. Chiar mai
mult, unii autori maghiari fac
caz de „aportul populaţiei
maghiare” prin episcopul Las-
zló Tökes care a constituit,
chipurile, „scânteia revoluţiei
române”. 

De crimele şi dramele
pricinuite miilor de români din
Covasna nu suflă nici unul nici
un cuvânt, nici o scuză, deşi se
ştie că cei ce uită istoria riscă

s-o repete (Santayana).
Acestea sunt aspecte

crude, dure, ale relaţiilor
româno-maghiare peste care
atât politicienii maghiari, cât şi
cei români, interesaţi în
păstrarea puterii, aruncă vălul
uitării, sfidând mândria şi dem-
nitatea românilor.La fel de loviţi
de molima uitării sunt maghiarii
când se vorbeşte de fostul
regim socialist în care au fost
trataţi cu aceleaşi menaja-
mente recunoscute şi de
cercetătorii străini, în special
americani, care efectuau cerc-
etari şi studii sociologice pe
problema relaţiilor interetnice
din România. 

O amnezie
manifestată de maghiarii apare
când se vorbeşte despre foştii
lor politicieni care au servit în
regimul trecut, pe care i-au
promovat cu succes şi după
1989, despre care nu vorbesc
niciodată critic, dar o fac din
plin cu privire la românii din pe-
rioada regimului trecut.

Atitudinea de frondă,
de împroşcare şi jignire faţă de
biserica ortodoxă şi slujitorii ei
din judeţele Covasna şi
Harghita, este un alt teren în
care se demonstrează spiritul
intolerant şi funciar nihilist al
maghiarilor în privinţa nevoii
umane a românilor de a-şi ex-
prima credinţa şi, implicit,
această trăsătură etnică.
Comparaţia batjocoritoare cu
privire la Bisericile româneşti
cu turlele „în formă de ceapă”
s-a extins mult dincolo de
hotarele ţării, ceea ce nu-i
onorează, ci, dimpotrivă,
stârneşte antipatia şi oprobiul,
mai ales, al acelora care au
avut fericita ocazie să le vadă
şi să le admire frumuseţea.

Dovada atitudinii şi
comportamentului dominante

ale maghiarilor şi de descon-
siderare a nevoilor românilor
este şi faptul că întodeauna
cerinţele românilor fixate prin
protocoale rămân petice de
hârtie sau sunt omise în vari-
antele finale, pe când ale lor se
înfăptuiesc.

Contactul normal între
culturi este viciat în perioada
post-decembristă de nu-
meroasele statute de au-
tonomie formulate şi reclamate
de maghiari din care reiese o
singură cerinţă: aceea a au-
tonomiei teritoriale ca bază
reală a creării unei enclave dis-
tinctive a grupului etnic
maghiar în centrul României.  

Liderii     maghiari nu
pun nici prin presă, nici prin
studii problema interferenţelor
româno-maghiare în istoria şi
cultura română şi maghiară.
Principala lor preocupare este
de a ridica ziduri între români şi
maghiari şi nu de a construi
punţi de trecere între cele două
grupuri etnice. În acest sistem
de gândire, ei afirmă cu putere
şi frecvent subiecte precum:
apartenenţa minorităţii
maghiare din Transilvania la
naţiunea culturală maghiară,
beneficiile legitimaţiei de
maghiar, necesitatea dublei
cetăţenii, frustrările generate
de „sindromul Trianon”, ra-
portarea negativă la instituţiile
statului român, pe scurt, tot
ceea ce desparte pe maghiarii
din Transilvania de români şi îi
apropie de patria-mamă Un-
garia.

În arealul etnocultural
Covasna – Harghita, statutul
românilor se înscrie în ceea ce
sociologii numesc grup minori-
tar în dublu sens: ca grup
dezavantajat asupra căruia se
exercită presiuni şi discriminări
şi ca grup cu pondere

numerică mai mică decât
populaţia majoritară de origine
maghiară, (aici fiind majoritară
numai pe plan zonal: în
Harghita şi Covasna).

Dintre discriminările
pe care le suportă românii din
zonă amintim:

- existenţa unor
formațiuni maghiare organizate
pe criterii etnice

- promovarea de către
UDMR și celelate formațiuni
maghire a principiilor şi practi-
cilor autonomiei teritoriale pe
criterii etnice (separarea
şcolilor pe criterii etnice, sepa-
rarea unităţilor de cultură pe
aceleaşi criterii; muzeele
judeţene au devenit muzee
naţional-secuieşti, ansamblul
folcloric judeţean a devenit
ansamblul folcloric maghiar)

- îngrădirea accesului
persoanelor de naţionalitate
română în administraţia
publică locală, şcoli, instituţii de
cultură, unităţi economice prin
condiţionarea cunoaşterii limbii
maghiare, adoptarea legii
funcţionarului public care
conferă statutul de limbă
oficială unei alte limbi decât
cea română, oferind UDMR-
ului un instrument iredutabil
pentru purificarea etnică a
zonei,

-contestarea autoritaţii
statului român şi a simbolurilor
naţionale de către autorităţile
locale conduse de UDMR;
schimbarea denumirilor de
străzi româneşti;

- refuzul Consiliului
Judeţean Covasna de a fi in-
clus în configuraţia noii steme
a judeţului Covasna a oricărui
element simbolic reprezentativ
pentru comunitatea şi cultura
românească;

- inocularea ideii
privind caracterul monocultural

maghiar a ceea ce continuă să
fie denumit „Pământ secuiesc”,
eludându-se caracterul multi-
cultural al zonei;

- editarea unor lucrări
monografice cu nesocotirea is-
toriei, tradiţiei, culturii şi
spiritualităţii populaţiei
româneşti;

- în majoritatea
localităţilor etnic mixte în care
comunităţile româneşti sunt re-
duse numeric, românii nu au
reprezentare în consiliile lo-
cale;

- în judeţele Covasna
şi Harghita, numărul locuitorilor
de naţionalitate română este
mai mic decât norma de
reprezentare in Parlament.  Ca
urmare a acestui fapt, locuitorii
de naţionalitate română din
Harghita nu au reprezentant în
Parlament, iar cei din Covasna
au obţinut un mandat de depu-
tat doar in urma redistribuirii,
riscând să-l piardă la alegerile
următoare;

O tendinţă mai nouă,
adoptată în comportamentul
socio-politic şi ideologic al
UDMR-ului, este aceea a
scăderii ponderii acţiunilor
stradale cu caracter protes-
tatar, în favoarea creşterii pon-
derii dezideratelor prin
introducerea lor în legislaţia
românească şi transpunerea
lor în practică prin lege.

În acest fel, a apărut
seria de proiecte de statute
care culminează cu statutul de
autonomie culturală deghizat
în Legea statutului minorităţilor,
lege care a produs multiple
dezbateri în mass-media
română, în a cărei votare
maghiarii se consideră ferm
îndreptăţiţi, dincolo de normele
şi practicile frecvente din UE.

●

Victimele piromanieiVictimele piromaniei

Ilie Șandru

AAm mai scris de
multe ori despre piromanie,
adică despre plăcerea
unora de a incendia tot și
toate, doar pentru a vedea
cum se transformă în scrum
valori de toate felurile. Am
mai scris și va mai curge
încă multă cerneală, dar
boala aceasta nu cred că se
va vindeca prea curând. În
ultima vreme parcă se
afirmă tot mai puternic. De
două-trei săptămâni,
aproape în fiecare zi a ars
focul undeva în hotarul unei
comune, Malovăț, Valea
Boierească, Priboiești,
Negrești și Puținei…

Arbori de peste un
veac au căzut secerați de
flăcări. Mulți ani pădurea
arsă ar fi asigurat lemnul
necesar locuitorilor comunei
în iernile friguroase. Au ars
păduri în Bârda, în Bobaița,
în Colibași, în Laz. Personal
am apelat în mai multe rân-
duri, în zile diferite, la pom-
pieri, dar mi s-a dat un

răspuns, – din păcate
mereu același -, care m-a…
înghețat. Omul de la capătul
firului îmi răspundea, că nu
sunt echipaje de pompieri
disponibile, că toate sunt în
județ. ,,-Tot județul e-n
flăcări, părinte!” mi se
spunea. ,,-Bateți clopotele

la biserică, mobilizați oa-
menii din sat, ca să iasă cu
mic cu mare și să stingă
focul. De îndată ce vom
avea un echipaj disponibil îl
vom trimite!”  Cel mai ade-
sea, focul mistuia tot ce se

putea, se stingea ultimul
tăciune și abia atunci venea
câte un pompier, dacă mai
venea!

La televizor,
aproape în toate buletinele
informative se prezintă câte
un caz sau mai multe din
țară, în care sunt incendiate

păduri, sate, castele de sute
de ani și multe altele. 

Autoritățile sunt
neputincioase în fața unui
fenomen de o așa
anvergură. Legile există,
dar ele nu pot fi aplicate,

fiindcă piromanii se fac
nevăzuți de fiecare dată. 

Asemenea teroris-
mului, puterea statală se
luptă cu un dușman invizibil,
care nu poate fi identificat.
Sub perdeaua anonimatului,
oameni fără conștiință de
creștini și de români se
transformă în unelte ale
răului și distrug tot ce pot
din creația lui Dumnezeu și
creația oamenilor. Una este
să igienizezi, în mod contro-
lat, o bucată de teren și alta
este să pui foc și să fugi de
acolo, savurând în umbră
plăcerea de a vedea cum
focul distruge totul în cale. 

Numai diavolul luptă
împotriva creației  lui Dum-
nezeu, iar cel ce distruge
creația lui Dumnezeu, fie că
e vorba de oameni, de ani-
male, de plante, – într-un
cuvânt, de natură-,  se face
unealta diavolului și a răului
în lume. Dacă de pedeapsa
oamenilor poate reușește
să scape, de a lui Dum-
nezeu nu va scăpa. Cel ce
iubește focul, de foc va
avea parte!

Oamenii, pădurile,
pomii, viile, clădirile și multe
altele asemenea fac parte
din zestrea țării în primul
rând, apoi sunt proprietatea
oamenilor, semenilor noștri.

D i s t r u g â n d u - l e
mișelește, cu mână
criminală, ne terfelim statu-
tul nostru de români, ne
trădăm părinții și strămoșii,
care au apărat cu viața și
sângele lor fiecare palmă de
pământ românesc, pentru
ca să-l aibă generația de
astăzi și generațiile ce vor
veni. Ce drept avem să dis-
trugem aceste bunuri? Cu
ce ne folosește o asemenea
acțiune criminală?  Dacă
mai avem o picătură de
conștiință de creștini și de
români, să spunem un ,,nu”
hotărât pornirilor criminale,
care s-ar putea să ne bân-
tuie pe vreunul dintre noi și
să nu ne mai facem uneltele
și angajații diavolului pe
pământ. Să rămânem oa-
meni, români și creștini!

●



4 Tichia de politician

Mareşalul, „Secuiul rătăcitor” şi fărădelegea...Mareşalul, „Secuiul rătăcitor” şi fărădelegea...

Ion
Măldărescu

DDeşi cam timid,
adevărul începe să spargă
crusta care l-a acoperit ani la
rând. Timonierul-şef al navei
încă numită „România” 
a emis anul trecut o referire
uimitoare la fanto-
ma nonagenară şi la
Conducătorul Statului din pe-
rioada celui de-Al Doilea
Război Mondial.

Departe de a fi un
„fan” al actualului şef al statu-
lui, opinez că, deşi
controversată şi violent
comentată, declaraţia aces-
tuia (nu tocmai dezinteresată)
a reprezentat un moment al
demnităţii, chemat „la jude-
cata istoriei”. Precizez că nu
sunt xenofob, nu sunt rasist,
nu sunt antieveu (nu folosesc
expresia inexactă „anti-
semit”), ci naţionalist. Nu mi-
este ruşine să afirm, ba chiar
sunt mândru. Naţionalist a
fost şi Eminescu, şi Iorga, şi
Goga… Nu am nimic îm-
potriva nici unui popor, dar nu
pot rămâne indiferent când,
în ţara mea românii 
sunt călcaţi în picioare de
către străini. Exasperaţi de
intoxicările masive şi
dezinformările la care sunt
supuşi de decenii, românii
vor lideri care să-i reprezinte
şi să-i apere de sclavia şi de
haosul totalitarist care a
cuprins planeta.

Imediat după „marea
harababură” decembristă din
’89, o cloşcă parşivă a scos
din oul otrăvit, puiul bastard
al iredentismului maghiar – o
„uniune culturală” cu certificat
nelegitim de partid politic. 

Construită pe criterii
etnice şi, sine die, interzisă
prin actul fundamental al
Ţării, s-a comportat încă de la
„naştere” foarte precoce, la
fel ca o „traseistă”, cum s-a
dovedit a fi pe parcurs. Mai
clar, începând cu 1990 şi
până azi, formaţiunea în
cauză a aşteptat la marginea
drumului, TIR-ul guverna-
mental. A ieşit pe centură şi
indiferent de culoare TIR-ului,
a făcut semn, şi, „hopa-sus!”,
la destrăbălare, pe seama
prea-toleranţilor români. Pen-
tru a-şi promova interesele s-
a făcut „frate cu dracu’”, adică
s-a culcat cu oricare partid
sau coaliţie aflată la volanul
câştigător. Cu excepţia unui
an şi jumătate, cât a fost
frustrată de favorurile „put-
erii”, traseista în cauză şi-a
făcut de cap cum a vrut. Pe
fruntea acestui Cal Troian (al
cui oare?) stă înscrisă
parafraza „Pleacă-ai noştri,
vin ai noştri, noi rămânem…
la putere!”

Unele judeţe din
inima Ardealului s-au trans-
format în enclave ale nostal-

gicilor „Sfântului Ştefan” (nu
Ştefan cel Mare al românilor,
altul), un fel de ghetouri, de
unde românii discriminaţi,
sunt alungaţi din propria
vatră. Un popă ticălos, fals
„erou” al „revoluţiei” din ’89,
fabricat de „agenturile se-
crete străine” a îndemnat tot
timpul pe etnicii maghiari din
România la nesupunere şi la
ieşirea în stradă, dar nimeni
nu i-a clintit un fir de păr. 

Ajuns europarlamen-
tar din partea României şi
apărat de privilegiile „traseis-
tei” din iatacul puterii, luptă pe
faţă împotriva ţării care l-a
hrănit şi ale cărei interese ar
trebui să le apere. De fiecare
dată U.D.M.R.- ul a fost im-
plorat să rămână în gu-
vernare, făcându-i-se hatârul,
altfel, vezi Doamne, întreaga
Românie ar intra în vibraţie
seismică, s-ar scufunda
pământul şi s-ar şifona
amărâta de imagine a ţării, şi
de ei schimonosită.

După „telerevoluţie”,
proaspăt-unsul premier,
nepotul „mătuşii Tamara”,
face prima vizită, în noua cal-
itate, la Tel Aviv, după care
declară ritos în faţa întregii
naţiuni: „România are o
înţelegere secretă cu Is-
raelul!” A trecut apoi marea
gârlă, a aterizat la Washing-
ton unde i s-a făcut un in-
structaj adecvat, o primă
atestare a însuşirii acestuia
fiind emiterea „urgentă” a
nedemocratei, abuzivei şi
neconstuţionalei O.U.G. nr.
31/2002. În contrapondere,
articolul 30 din Constituţia
României menţionează:

„(1) Libertatea de ex-
primare a gândurilor, a opini-
ilor sau a credinţelor şi
libertatea creaţiilor de orice
fel, prin viu grai, prin scris,
prin imagini, prin sunete sau
prin alte mijloace de comuni-
care în public, sunt inviola-
bile.

(2) Cenzura de orice
fel este interzisă.

(6) Libertatea de ex-
primare nu poate prejudicia
demnitatea, onoarea, viaţa
particulară a persoanei şi nici
dreptul la propria imagine.

(7) Sunt interzise de
lege defăimarea ţării şi 
a naţiunii, îndemnul la război
de agresiune, la ură
naţională, rasială, de clasă
sau religioasă, incitarea 
la discriminare, la separatism
teritorial sau la violenţă
publică, precum şi
manifestările obscene, con-
trare bunelor moravuri.”
Oricine poate constata că
prin conţinutul tendenţios,
O.U.G. tropăie cu nonşalanţă
peste prevederile actului fun-
damental al Ţării, dar suntem
în ţara lui „merge şi-aşa!”

Autorităţile locale au
primit ucaz de la stăpânire ca
toate străzile cu numele
Mareşalului Ion Antonescu să

fie rebotezate. Busturile i-au
fost demontate de pe soclu,
ascunse, acoperite cu sar-
cofag din tablă sau, pur şi
simplu distruse. După litera
O.U.G., Mareşalul a fost de-
clarat „criminal de război” la
ordinul Moscovei, pentru a
putea fi „judecat” de Tri-
bunalul Poporului”, con-
damnat înainte de „proces” şi
asasinat de către slugile
regimului pro-sovietic al cărui
conducător neoficial a fost
Ana Pauker (născută Hanna
Rabinsohn).

Conducătoare din
umbră a ţării şi executantă
directă a lui Stalin în Româ-
nia (motiv pentru care fusese
supra-numită Stalin în fustă),
a deţinut în anii de după Al
Doilea Război Mondial –
până în 1952, când a fost
înlăturată -, funcţia de min-
istru de externe şi vice-prim
ministru. Documentele au
demonstrat rolul ei tenebros
în istoria României, fiind
contestată chiar de către con-
sângenii ei sionişti. A adus
numeroase prejudicii ţării prin
instaurarea unui sistem bazat
pe crimă şi fărădelege. A
călcat în picioare drepturile
fundamentale ale tuturor
cetăţenilor români, a imple-
mentat politica de pau-
perizare şi de exterminare a
elitelor naţiunii române. 

Printre altele a fost
co-semnatară a actului prin
care România a cedat
U.R.S.S., Insula Şerpilor. Ac-
tualul premier al României
promovează cu insistenţă
subiecte legate de poporul
evreu, şi-a pregătit şi susţinut
doctoratul cu tema „Istoria
evreilor din România” (spe-
cializare în Israel). Înainte de
numirea în actuala funcţie,
urma să fie numit şeful „Cen-
trului de studii evreieşti” din
Iaşi. Pentru întregirea imag-
inii, redau: „Ana Pauker pe
peretele lui Ungureanu!”, aşa
titra, cu litere de-o şchioapă,
cotidianul „Ziua” din 28 iunie
2006. Ştirea menţiona că ac-
tualul premier Mihai Răzvan
Ungureanu, pe atunci min-
istru de externe, a dispus
afişarea portretului unuia din
principalii vinovaţi de geno-
cidul comunist din România –
Ana Pauker-Robinsohn.

Gestul MRU este dis-
cutabil. 

R e s p e c t â n d
canoanele istoriei, afişarea
portretului fostei torţionare a
poporului român este totuşi
justificată, aceasta fiind
cândva ministru de externe. 

Cum rămâne însă cu
eliminarea portretului
Mareşalului Ion Antonescu
din galeria şefilor de guvern
ai României? În scrisoarea
impertinentă a doi congres-
meni mai mult sau mai puţin
„americani”, Alfonse D’Amato
şi Christopher Smith, din 9
August 1995 (între timp, pe

unul dintre ei l-a chemat Cel
de Sus la dreapta judecată),
adresată preşedintelui de
atunci al României, îşi expri-
mau „profunda îngrijorare”
cauzată de „campania
continuă de reabilitare a lui
Ion Antonescu şi a Gărzii de
Fier”. Recurgând la o largă
gamă de ameninţări inac-
ceptabile, cei doi cereau – cu
ce drept? – „o declaraţie
politică de denunţare a lui An-
tonescu drept criminal de
război” etc., etc. şi
îndepărtarea portretului
Mareşalului din Palatul Victo-
ria. 

Spre onoarea sa,
replica ministrului Culturii şi
Cultelor din acea vreme, aca-
demicianul Răzvan Theodor-
escu, referindu-se la portretul
Mareşalului Antonescu din
sediul Guvernului a fost pe
măsură: „Atâta vreme cât
între conducătorii statului ger-
man este enumerat şi Hitler,
imaginea lui Ion Antonescu
poate fi întâlnită în cărţi, man-
uale, colecţii de portrete in-
terne, cum e şi cea de la
Palatul Victoria, nefiind vorba
de expunere în public. 

La Palatul Victoria au
fost montate portretele tuturor
prim-miniştrilor României, iar
portretul mareşalului An-
tonescu, ca prim-ministru în
timpul celui de-Al Doilea
Război Mondial, nu putea
lipsi.”

Astăzi portretul
Mareşalului este… „invizibil”.

Cazul contelui
maghiar Albert Wass (1908-
1998) pluteşte deasupra legii.

Dovedit, pe baza
unor mărturii incontestabile,
inclusiv maghiare, respons-
abil pentru masacrarea, a 14
români şi evrei, în localităţile
Sucutard şi Mureşenii de
Câmpie (atrocităţile au fost
comise după intrarea în
vigoare a Dictatului de la
Viena, în zilele de 22 şi 23
septembrie 1940), la 13 mar-
tie 1946 Wass Albert a fost
declarat criminal de război.
Şefii U.D.M.R., Marko Bela,
Verestoy Attila & Co., intens
preocupaţi de cultul
personalităţii criminalului, au
insistat ca acesta să fie re-
abilitat. 

Spre dezamăgirea –
nu numai a lor – sentinţa
iniţială a fost reconfirmată în
data de 10 martie 2008. În
ciuda faptului că fapta este
pedepsită prin lege, astăzi,
Wass Albert e repus în drep-
turi de către secuii care îl
pomenesc la fiecare
sărbătoare cu puternic iz
iredentist. În parcul memorial
din centrul oraşului Odorheiul
Secuiesc a fost amplasat un
nou bust al lui Wass Albert (al
treilea, după alte două aflate
în judeţul Mureş). 

Pentru adormirea
spiritelor, pe soclul bustului
au fost inscripţionate doar

două cuvinte „Vandor
szekely” (Secuiul rătăcitor).

După ce aţi lecturat
relatările de mai sus, e simplu
de apreciat faptul că în
România legea este aplicată
cu dublu taler. Păstrând simil-
itudinea cu poziţia geografică
a României şi Australiei, la
„antipodul” lipsei de verticali-
tate a conducătorilor actuali
ai României şi cu înregi-
mentarea lor în slujba intere-
selor străine neamului
românesc, se situează apelul
primului-ministru al unui stat
occidental puternic: „Suntem
martorii unui val de patriotism
venit din partea majorităţii
australienilor. Această cultură
s-a creat în peste două sec-
ole de zbateri. [...] Majoritatea
vorbim engleza, nu spaniola,
libaneza, araba, chineza,
japoneza, sau orice alta
limbă. În consecinţă, dacă
doriţi să fiţi parte a acestei
societăţii, învăţaţi limba! Ma-
joritatea australienilor cred în
Dumnezeu. [...] Fapt care a
fost demonstrat, această
naţiune a fost fondată pe
principii creştine de către
bărbaţii şi femeile de credinţă
creştină! [...] E cu siguranţă
adecvat a se afişa asta pe
pereţii şcolilor noastre. [...] 

Vom accepta
credinţele voastre fără a vă
întreba de ce. Tot ce vă
cerem este să o acceptaţi pe
a noastră şi să trăiţi cu noi în
armonie şi bucurie paşnică.
[...] Aceasta este Patria
noastră, acesta este
Pământul nostru şi stilul nos-
tru de viaţă. Vă vom permite
orice oportunitate pentru a vă
bucura de toate, dar dacă nu
veţi înceta să vă mai plângeţi,
să vă mai văitaţi şi să
dispreţuiţi Steagul nostru,
Onoarea noastră, Crezul şi
Stilul nostru de viaţă, vă re-
comand cu căldură să
profitaţi de o altă mare liber-
atate australiană, libertatea
de a pleca. Dacă nu sunteti
fericiţi aici, atunci plecaţi! Nu
v-am obligat noi să veniţi aici.

Voi aţi solicitat să
trăiţi aici, aşadar, acceptaţi
ţara pe care voi aţi dorit-o.”
[...] „Imigranţii, nu australienii
trebuie să se adapteze! Asta
e, va convine sau nu. Sunt
sătul de îngrijorarea acestei
naţiuni în privinţa ofensării
unor indivizi sau a culturii
acestora.”

Cred că nu mai este
nevoie de vreun comentariu.

●
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Steroizii cangrenei portocalii – ultima injecţieSteroizii cangrenei portocalii – ultima injecţie

Cezar 
A. Mihalache

AA suferit oa-
re preşedintele pentru re-
centele momente de
degringoladă din PDL?
Pentru clipele în care se
destrămau peticele unei
mişcării necusute, nici
măcar cu aţa albă, pe la
toate încheieturile „grele”? 

Acelea care, prin
tivul dublat de nesimţire şi
obrazul gros, erau menite
tocmai să ţină laolată in-
testinele putrede ale
formaţiunii portocalii…

Probabil, nu… Nu
avea cum să sufere. Nu
pentru că ar fi ştiut ce
urmează, ci pentru simplul
fapt că politicianul din el nu
are gena emoţiilor reale. Ci
doar virusul incurabil al
pragmatismului.

Pentru şeful statului,
lucrurile erau oricum cât se
poate de clare. A stors din
PDL cât a putut. Şi-a plătit
datoriile către băieţii

deştepţi, s-a zburlit şi a dat
cu ţara de pământ, structură
după structură, pe măsura
frustărilor şi a lipsei de bun
simţ, a plătit poliţe şi şi-a
bătut joc de oameni şi
instituţii atât cât şi-a dorit. 

Şi-a asigurat prin
PDL tot ce l-a interesat; in-
clusiv neputinţa opoziţiei de
a-l mai suspenda.

De aceea, din per-
spectiva lui, PDL poate să
moară. Politic. Nu pentru că
ar fi echidistant, ci pentru 
că nu-l mai interesează
formaţiunea aşa cum a fost.

Vechiul PDL, pe
care şi-a construit făţărnicia,
poate să dispară. Iar cu el şi
cei mai mulţi dintre membrii
formaţiunii. Aceia pe spatele
cărora s-a construit can-
cerul politic portocaliu, care
au cărat găleţi şi au înmuiat
bidineaua afişelor politice în
minciună şi impocrizie.

Trebuie „recuperaţi”
doar oamenii cu adevărat
importanţi. Nu intelectua-
lii valoroşi, nu minţile
strălucitoare… Ci verigile

care ar putea face legătura
dintre el şi interesele pe
care le-a manipulat în cele
două mandate. Şi care,
tragic, chiar încep să se
salveze, culmea, beneficiind
de sprijinul logistic şi politic
al acelora care ar fi trebui să
le pună laţul de gât.

Cu ajutorul unei
opoziţii atât de disperate să
„crească”, să se umfle cu
steroizii folosiţi cândva de
putere, încât acceptă să
preia părţi ale cangrenei
portocalii, fără a ţine cont că
va putrezi la rându-i de ceea
ce absoarbe acum cu
inconştienţă, fericită de
racolările politice.

Sunt mulţi cei ce
abandonează fără jenă par-
tidul ca pe o copaie spartă şi
trec, pentru că au unde, cu
sau fără „punte”, în alte
bărci.

Problema este că nu
partidul în sine a făcut rău
ţării. Nu numele său, nu
acronimul, nu culoarea, nu
sigla… Nici structura sa
juridică. Ci oamenii din el. 

Adică toţi cei ce fug
acum, schimbând maioul de
marinar cu alte uniforme.

Din păcate, cei ce ar
fi putut profita de zilele de
cumpănă şi anorexie
politică ale PDL-ului, nu 
au făcut-o. Nu au atacat
când formaţiunea era
înghenucheată de propriile
slabiciuni din picioarele de-
venite lut portocaliu.

S-au mulţumit doar
cu piesele de puzzle de-
sprinse din PDL, pe care le
sorbeau extaziaţi. Fără 
a ţine cont că pielea
desprinsă dintr-un animal
otrăvit va sfârşi prin a trans-
mite mai departe larvele
duhorii, putreziciunii şi morţii
politice. Fără a ţine cont că,
într-un fel, prin despuirea 
de peticele vomitive, PDL
are toate şansele să
supravieţuiască. Chiar dacă
o va face, târâş, la marginea
eşichierului politic, cu ochii
aţintiţi spre ceea ce a fost
odată.

PSD a avut la
dispoziţie câteva zile în care

degringolada din PDL îi era
favorabilă „reîncarnării”
sale. Nu a făcut-o însă ceea
ce trebuia. Doar a stat şi s-a
maimuţărit cu „trofeele” care
i-au căzut drept în gura-i
nătăfleaţă.

S-a pierdut un mo-
ment cheie… S-a ratat în
clipa în care, la rampă, a
apărut Vasile Blaga. Nu, nu
a a reuşit să închidă fisurile
purulente. Dar, prin ieşirea
lui publică de organizator de
campanie al PDL-ului, a
reuşit să dea primul mesaj
necesar restaurării ordinii în
partid.

Or, dacă Vasile
Blaga este cel desemnat să
facă ordine şi curăţenie
după dezertori, PSD ar tre-
bui să se teamă.

●

Aurel 
Brumă

ÎÎntr-un calcul ele-
mentar: 23+10 = 33. Care
va să zică dincolo de
jigodismul profund al
“exerciţiilor” de pe maidanul
politic, dincolo de vânzări 
şi cumpărări, grupări şi
regrupări în hotarele
aceleaşi “caste politice”,
există şi o generaţie sau,
mai în clar, un segment im-
portant al populaţiei care,
cel puţin biologic se
încadrează în tiparul classic
al “eroilor”, al celor
predestinaţi cu şansa posi-
bilei modificări a actualităţii.

Culmea este că ni-
meni nu aşteaptă de la
aceştia un sacrificiu, ci sim-
pla lucrare a voinţei. Voinţa
de a impune întronarea
reală a statului de drept, 
a egalităţii de şanse în
construcţia propriilor bi-
ografii, instaurarea unei
reale protecţii sociale care
să se reazime obligatoriu 
pe restaurarea  locurilor de
muncă prin strategii 
economice coerente,
convingătoare, general asu-
mate, cu o largă şi
diversificată absorbţie
profesională.

Confuzia disipată pe
toate direcţiile de vedetele
politice de cam toate culorile
(complementare) cum că
masa asta amorfă de
votanţi, aceşti circa 21 de
milioane au gena umilinţii
bine dezvoltată, antrenată
pentru un surplus de pau-

perizare, a înmugurit în
mintea multora pe fondul
lehamitei şi necum al lipsei
de demnitate. 

În gura  politicienilor
“profesionişti” recesiunea
cronicizată prin propria lor
impotenţă acţională e
confundată cu un sataclism
de specificitate naţională,
aşa cum tsunami pentru cei
din Pacific sau taifunul
Mathilda pentru neamurile
geographic înrudite cu aşa
ceva. 

După alţii, nici nu
am avea recesiune
economică în lipsa unei
economii clarificate, contro-
labile statistic, aşa cum
Isărescu controlează al-
chemistic raportul leu-euro-
dolar-liră.

Şi nu avem
economie clarificată fiindcă
începând cu Roman, Stolo-
jan, poetul ăla economist de
care nu se mai ştie sau
sindicalistul-premier şi până
la baciul ungurean abia
coborât dintre eminenţii
nelustrabili au tot căsăpit
turma industriilor, au deser-
tificat de oameni agricultura,
zărăfind ce se mai poate
zărăfi prin solul şi subsolul
acesui spaţiu din ce în ce
mai nerecomandabil turis-
mului continental. 

Clamând europenis-
mul ca pe o trufanda altoită
din mintea lor, miezul şi
coaja, fac eforturi disperate
să se disocieze de propriile
realizări: analfabetizarea,
reducţia valorică a educaţiei
prin învăţământ, desmem-
brarea profesiunilor aşa zis

primitive, bazate pe manu-
alitate, colonizarea terenului
arabil. Şamd, şamd.

Mai mult de atât:
propria lor imoralitate este
clonată în zone altădată ar-
monice, alimentând, cul-
tivând condiţiile eclozării
unor monştri aparent
dispăruţi (legionarismul 
de extremitate, hortysmul). 

Cum altfel s-ar ex-
plica faptul că, între atâtea
impozite şi taxe încălcările
grave ale legii sunt doar
parţial amendabile, funcţie
de actanţi (demnitari, mem-
bri ai unor srl-uri politice
tampon) iar focarele de ra-
sism, şovinism, xenofobie
sunt întreţinute cu 
o parşivenie tembelă, printr-
o impotenţă dirijată a
aplicării Constituţiei dintr-o
matematică păguboasă
însăşi fiinţei naţionale.

Cum au fost
amendaţi, pedepsiţi penal
(Codul penal, Constituţia
sunt comune şi obligatorii
pentru toţi cetăţenii
României, indiferent de
apartenenţa etnică) cei care
refuză aici, pe teritoriul stat-
ului român, să aplice regula
bilingvismului în diversitatea
exprimării, identificării, an-
ulând cu bună ştiinţă tocmai
apartenenţa  la o patrie
comună, la o limbă oficială
a statului unitar, la o
convieţuire în care majori-
tarii nu le refuză identitatea
etnică cum nici şansa de se
mişca liber spre geografiile
care le pot împlini mai sigur
teritorialitatea. Lipsa în
inscripţionări, la prima  şi

obligatoria poziţie tocmai a
limbii române trebuie
penalizată acum, după 23
de ani de la revoluţie, cu
aceeaşi asprime ca şi în
cazul batjocoririi simbolurilor
naţionale sau în situaţia
unor manifestări iredentiste.

Toţi, dar absolut toţi
sunt sub aceeaşi Lege.

Într-o analiză istorică
restrospectivă se constată
că exact în condiţiile
ocultării politice, a unei ex-
tensii a corupţiei au apărut
şi s-au manifestat mişcările
extremiste. Şi tocmai pe 
un asemenea teren  s-a
creat  şi  nemulţumirea
generalizată faţă de instau-
rarea prin decizie
guvernamentală a înfiinţării
unei facultăţi de medicină cu
predare strictă în limba
maghiară, o limbă care,
după ştiinţa noastră, nu le
poate asigura absolvenţilor
decât, cel mult, emigrarea în
ţara vecină. 

Sigur că aşa ceva
se va face în curând la
schimb de paritate cu
absolvenţii  facultăţii de
medicină cu predare în
limba română de la Bu-
dapesta sau altundeva. 

Dincolo însă de
aceste propoziţii cu buzele
strânse, dacă nu ar fi fost al-
imentat şi susţinut cvasi-ofi-
cial orgoliul adormit al
imperiilor de mucava “eveni-
mentul” de la Tg. Mureş se
înscria în firescul armon-
icelor unei convieţuiri multi-
naţionale ale europenilor de
cetăţenie română din
această margine a lumii.

În 23 de ani ter-
mitele politice de toate culo-
rile au reuşit cu punctaje
diferite dar cumulat 
explozive să infesteze cu
acidul lăcomiei, al
“străinătăţii” asumate prin
conturi, însăşi imaginea de
sacrificiu a acelui decembrie
`89. În mic, ca unitate de
măsură a staturii lor, politi-
cienii români post-
revoluţionari au creat 
un “animal politic” greu
clasabil, o struţocămilă care
ne întoarce într-un capital-
ism feudal de râsul planetei.
Birjărind patapieviceşte
aceeaşi gloabă deşălată
(bugetul), ne salută
şmechereşte din 4 în 4 ani,
distanţa staţiilor de poştă
necesară schimbului de
ştafetă. Aceeaşi birjari –
aceeaşi gloabă dar din ce în
ce mai şleampătă, mai
subnutrită.

Şi închei, că mă dor
buricele minţii, închei între-
bând: Unde şi ce fac cei
care în ̀89 aveau doar zece
ani? 

Mai există?
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