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„Cei mai mulți trăiesc zile, 

puțini trăiesc viața.”

- Nicolae Iorga
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Cezar 

A. Mihalache

PPe 15 martie, cloaca
politică maghiară şi-a mai trântit
o dată târtiţa revizionistă peste
cele 70 de procente ale puterii.
A făcut-o prin Kelemen Hunor
care a numit, făţiş, următorul
punct oficial din strategia paşilor
mărunţi din marşul autonomist.
Pentru că, dacă în urma
acţiunilor tot mai dese de sfidare
a autroității Statului Român, în
urma instigării la nesupunere
civică venită dinspre primarii
revizionişti ai UDMR-ului ori a
împânzirii Ardealului cu mizer-
abila cârpă secuiască de lustruit
autonomii, guvernanţii nu au
luat nici o măsură concretă,
iredentiştii au considerat firesc
să mai deschidă un capitol 
din tomul maghiarizării şi
deromânizării Ardealului. Capi-
tol pe care, în alte condiţii, nu ar
fi îndrăznit decât să-l răfoiască
şi în acest an declarat de
revizionişti ca al autonomiei, cu
referinţă la ţinutul secuiesc, o
primă enclavă care să devină
precedent şi justificare a
federalizării României.

Husarul Hunor a ieşit
dară şi a rostit răspicat numele
următoarei autonomii: „Partium”.
E drept, în schizofrenia pelagrei
maghiare, s-au mai găsit lideri
care să icnească pe la colţurile
pustei, pe limba mârţoagei ce se
crede cal în galop, felurite
pretenţii vizând inclusiv refac-
erea acestei structuri rămase
între falangele hidoase ale isto-
riei. Astfel, încă din 1999, Laszlo
Tökes avea să organizeze două
„forumuri” pentru a declara au-
tonomii. Formuri care trebuiau
să se constituie într-un prerefer-
endum regional, a cărui validare
să meargă în Parlament. Prefer-
abil într-o singură cameră, cea a
regiunilor sau, mai clar, a parla-
mentelor regionale. Primul
forum s-a „constituit”, în Cov-
asna, la Cernatu de Jos, şi viza
declararea autonomiei maghiar-
ilor din ținutul Secuiesc, iar al
doilea a „fiinţat” în Bihor, la
Valea lui Mihai, şi avea ca scop
declararea autonomiei „lărgite”,
a tuturor maghiarilor, prin ținutul
Partium.

Metodologia de
construcție juridică a unei struc-
turi de tip cal-troian, prin care să
se realizeze aceste autonomii, a
apărut zece ani mai târziu prin
proiectul regiunilor de dez-
voltare. UDMR a mers atunci în
Parlament cu un proiect de lege
ce avea să fie aprobat tacit, în
2010, de către Senat, și rămas
în așteptare prin sertarele
Camerei Deputaţilor (de aceea,
maghiarimea vrea acum
definirea Senatului drept cam-
era regiunilor!). Proiectul
prevedea ca, între cele opt sau
16 „regiuni economice”, două să
fie configurate strict prin alipirea
judeţelor Harghita, Covasna şi
Mureş („ţinutul Secuiesc”), pe
de o parte, şi a judeţelor Satu

Mare, Bihor şi Sălaj („ţinutul Par-
tium”), pe de altă parte. Atunci,
nu s-a făcut multă vâlvă pe den-
umirile „istorice” a celor două
entităţi, Kelemen Hunor pre-
cizând doar că amândouă
entităţi („regiuni economice”), şi
nu doar una singură, reprezen-
tau pentru UDMR prima condiţie
de a negocia reorganizarea
administrativă a României.
Astăzi, convins că maghiarii pot
cere şi impune orice (ba, chiar
să ne ameninţe fără ca noi să
îndrăznim a ridica privirea, ori,
mai grav, „să pună mâna pe
arme”, cum ne ameninţă de ani
buni presa maghiară din
Ardeal), acelaşi Kelemen Hunor
anunță public forma lărgită a
pretențiilor autonomiste ale
UDMR-ului.

A făcut-o pe 15 martie
a.c., când preşedintele UDMR
nu a mai vorbit de drepturile se-
cuilor, etichetă după care se as-
cundea maghiariamea politică şi
„culturală” din motive lesne de
înţeles, ci de drepturile maghiar-
ilor la autodeterminare, intro-
ducând în mesajul lui către noi,
majoritarii, instigările revizioniste
ale luptei cu arma în mână,
avertizându-ne că „maghiarii nu
vor accepta şi vor împiedica
acest lucru (nerealizarea au-
tonomiei – n.n.) cu toate puter-
ile”, definindu-ne drept
„adversarii care vor să
îngrădească drepturile maghiar-
ilor”.

Este momentul în care,
în faţa unei autorităţi amorţite,
formaţiunile revizioniste (atât
UDMR, cât și Consiliul Naţional
al Maghiarilor din Transilvania,
Partidul Naţional al Maghiarilor
din Transilvania şi Partidul Civic
Maghiar) își latră fățiș scopul
final. Pentru că, fie şi dacă ar
obţine autonomia „ţinutului Se-
cuiesc”, tot nu ar fi mulțumite,
nefiindu-le de ajuns doar o
enclavă în inima ţării (care, chiar
dacă s-ar realiza, înconjurată
fiind de români, ar putea fi
absorbită în câţiva ani). Ţinta lor
este o cale liberă spre Ungaria.
O structură care să-i unească
direct cu aceasta. Un „Partium”
generat prin invocarea juridică a
existenţei deja în legea
Administrației a noțiunii  de „ţinut
Secuiesc”.

De aceea, este tot mai
probabil să asistăm, cât de
curând, la reluarea ofensivei
strategice aferente impunerii în
mentalul colectiv a noțiunii de
„ţinutului Secuiesc”, de data
aceasta cu aplicare la „Partium
regni Hungariae”. Vom asista la
inventarea unei cârpe autono-
miste, după modelul „steagului”
secuiesc, pentru „maghiarii” din
Bihor, Satu Mare, şi Sălaj…
Poate vom fi părtaşi şi la înreg-
istrarea la OSIM a denumirii de
„Partium”. Aşa cum a fost cu în-
registrarea de către iredentişti a
drepturilor pentru „ţinutul secui-
esc”. Vom fi și spectatorii includ-
erii standului Partium la târgurile
de turism, după modelul standu-
lui turistic „ţinutul secuiesc”, pro-

movat asiduu în vreme ce par-
ticiparea României la târgurile
de profil este tot mai des pusă
sub semnul întrebării de către
guvernanţi (din presupuse mo-
tive financiare). „Calapodul” va fi
identic cu cel aplicat promovării
„turistice” a ţinutului secuiesc.
Se va pleca de la existenţa unui
târg local meşteşugăresc şi se
va extinde această expunere „ a
tradițiilor” la nivel internaţional.
Mai ales că, la Oradea, ființează
deja „Târgul Mesteşugăresc
Partium”. Pas cu pas, pro-
movarea și forțarea creării celei
de a doua enclave va trece prin
etapele deja știute: inaugurarea
de birouri ale ţinutului Partium la
Parlamentul European, strecu-
rarea unei definiţii a ţinutului
Partium, ca limite teritoriale, în
legea Administraţiei, aşa cum s-
a făcut, sub mandatul ministru-
lui Vasile Blaga, cu ţinutul
secuiesc, şi editarea unui man-
ual al istoriei Partiumului (după
modelul manualului „Istoria se-
cuilor”), oficializat prin apostila
dată de Ministerul Educației. O
„istorie” în care nu vom mai
avea nici măcar statul de iobagi
ori slugi, ci vom fi de-a dreptul
scoși din istoria milenar… Şi nu
trebuie să ne închipuim că va fi
un proces de durată! Lucrurile
sunt deja pregătite… Din 2000,
la Oradea, fiinţează Universi-
tatea Creştină Partium, care s-a
autodefinit ca „prima instituţie 
de sine stătătoare 
a învăţământului superior
maghiar din România de dupa
1959”, tot de atunci avem, la
Satu Mare, „tradiţia” Zilelor Cul-
turale Partium, manifestare
căreia trebuie să-i alăturăm
„Târgul de carte Partium”, ba
chiar şi un târg al locurilor de
muncă Partium (amândouă la
Oradea)

Cu toate acestea, tot
nu vrem să deschidem ochii, să
acţionăm. Să cerem autorităților
să intervină. Să ne mobilizăm
noi, căci este vremea! Deşi este
uşor să anticipăm următorii paşi
ai maghiarimii revizioniste, nu
ne folosim de acest avantaj. Şi,
din păcate, aşa cum nu ne-am
revoltat împotriva cârpelor
secuieşti care flutură deja pe
116 instituţii publice din
Harghita, dintre care 52 sunt
chiar primării, așa cum nu ne-
am strâns să contrapunem
manifestațiile noastre de protest
mitingurilor autonomiste, așa
cum nu ne revoltăm împotriva
acțiunilor de timorare a
jurnaliștilor care își apără Țara,
cel mai recent caz fiind recla-
marea de către UDMR a omului
de televiziune Radu Banciu la
Consiliul National pentru Com-
baterea Discriminarii și CNA
pentru „retorică antimaghiară
jignitoare”, tot aşa nu ne
deranjăm nici acum să îl
plesnim peste bot pe husarul
Hunor pentru ameninţările pe
care ni aruncă.

●

Papa FranciscPapa Francisc

Viorel

Roman

CCardinalul argentinian
Jorge Mario Bergoglio (76 de
ani) este primul iezuit care
ocupa Sfântul Scaun şi va
continua în vest marea operă
încununată de succes a pre-
decesorilor săi în est. Un
polonez şi un german, Ferici-
tul Iona Paul II şi papa Bene-
dict XVI au luptat inpotriva
degradării condiţiei umane în
Lagărul moscovit şi a ideolo-
giei, minciunilor ortodoxo-co-
muniste, marxist-leniniste. 

Primul papă slav a
supravieţuit ca prin minune
după un atentat la Roma or-
ganizat în vremea Războiului
Rece în spatele Cortinei de
Fier şi executat de un criminal
turco-musulman, iar al doilea
a renunţat din cauza vârstei
înaintate la funcţie şi este
acum primul papă emerit din
istorie.

Noul papă este primul
care şi-a ales numele Francisc
– nomen este omen – în am-
intirea Fericitului Francisc de
Assisi (+1226), care a pus
bazele Ordinului Franciscan şi
a lui Francisc Xavier (+1552),
care a fost, alături de Fericitu-
lui Ignatius de Loyola (+1556),
unul din cei șapte care au
înfiinţat Societatea lui Iisus
(SJ). Fericitul Francisc ca şi
Dominicus au înfiinţat ordine
cu misinea apostolica de rea-
ducere pe calea cea dreaptă a
ereticilor albigenzi şi au
depăşit astfel rânduiala în care
manăstirile erau rupte de
lume. Ignatius confruntat cu
reforma protestantă face un
pas mai departe şi renunţă
complet la mănăstire, se ded-
ica nemijlocit oamenilor.
„Omnia ad maiorem Dei glo-
ria!”

Dacă aceste ordine
sunt modelele papei atunci
este de aşteptat o confruntare
cu ereticii marxişti ai teologiei
eliberării, ca acea cu albigenzii
din sec. XIII şi cu protestanţii
din sec. XVI. Discrepata dintre
săraci şi bogaţi din America
sec. XX a favorizat crearea
unui amalgam teoretic quasi
religios şi ateu, marxist în care
Biblia (Vechiul Testament) era
redescoperita şi Liturghia
anunţa Revoluţia Socialistă. 

Nu-i de mirare că
ortodocşii şi protestanţii, mass
media lor privesc cu simpatie
mişcarea. Alianţa dintre
ortodocşi şi protestanţi după
eşecul lor de a fi model pentru
intraga lume este
indispensabilă pentru ambele
tabere, iar eşecul refacerii
unităţii creştine a creat din nou

un impas, o criză mondială pe
care papa Francisc o vă
depăşii motivând şi mobilizând
1,2 miliarde de catolici din în-
treaga lume. Evanghelizarea a
fost una din primele sale
cerinţe.

În această mişcare su-
damericana revoluţionară teo-
ria dependenţei periferiei
(coloniei) de centru (imperiu) a
lui Mihail Manoilescu a jucat la
sfârşitul sec. XX un rol impor-
tant, mai ales în Brazilia.
Prăbuşirea Lagărului orto-
doxo-comunist nu a dus, cum
era firesc şi de aşteptat, şi la
descalificarea teologiei
eliberării. Vezi biografia catoli-
cilor Fidel Castro şi Hugo
Chavez. 

Dacă ortodocşii şi mai
ales moldo-valahii în general
şi cei socialişti în special par a
avea o înclinaţie firească spre
teologia eliberării şi revoluţie
(vezi câte Asociaţii, Federaţii
de Revoluţionari plătite de la
buget există), trebuie să
pomenim că Preafericitul Lu-
cian cardinal Mureşan, chiar
dacă nu a făcut parte, din
cauza vârstei, din cei 115 car-
dinali ai conclavei, este în con-
tinuare o garanţie sigură şi o
speranţă a întregii naţiuni de a
nu marge pe aceste căi
greşite.

Să ne reamintim că
vizita Fericitului Ioan Paul II la
Bucureşti a deschis calea
depăşirii izolării milenare şi
intrării în Europa occidentală.
Dialogul atât de promiţător în
anul 1999, chemarea, mâna
întinsă a Romei a rămas, ca
de atâtea ori în trecut, încă
fără un ecou convingător. Va
avea papa Francisc energia
de a lupta pe două fronturi,
vest şi est? Totul depinde de
moldo-valahi. 

Preşedinţii lor
Ceauşescu, Iliescu, Băsescu,
Antonescu şi partidul lor orto-
dox PMR, PCR, FSN, PDSR,
PSD, USL au avut şi vor avea
tot timpul posibilitatea de a
continua dialogul în vederea
unirii, conditio sine qua non a
aderării de facto, nu numai de
jure, la valorile Europei occi-
dentale. 

Pentru că acquisul co-
munitar este dreptul roman,
codul canonic romano-catolic
modernizat, actualizat şi
astăzi, tot aşa cum au mod-
ernizat Biserică şi Europa
Francisc în sec. XIII, Ignatius
în sec. XVI, Ioan Paul II în sec.
XX. Pe urmele acestuia calcă
noul papă Francisc.

●
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Securitatea a colaborat cu Biserica, şi nu invers!Securitatea a colaborat cu Biserica, şi nu invers!

Ion

Coja

AAm vrut de mai multe
ori, după 1990, să intervin în
discuţiile purtate în jurul şi mai
ales împotriva Bisericii, discuţii
care de cele mai multe ori
vădeau reaua credinţă şi
neştiinţa ori chiar nerozia
participanţilor. Atacurile din ul-
tima vreme pe tema „dosarelor
de securitate” ale unor prelaţi
îmi înfrâng lehamitea şi reţinerile
(nu sunt teolog!), împins de
convingerea (sau măcar
speranţa) că mă pot face util
unor cititori de bună credinţă, să
nu se lase „sminţiţi” de zelul
denigrator al unor critici năimiţi,
mercenari ai scrisului sau numai
rătăciţi în mass-media ori chiar
în guvern. Cazul aşa zisului min-
istru al Culturii şi Cultelor, care
prin declaraţiile sale nefericite a
dovedit un singur lucru: că nu
are habar de felul cum se
desfăşoară actul(taina)
spovedaniei. Le ofer tuturor
acestora următoarele păreri:

1. O bună parte a aces-
tor atacuri şi critici aţintite
asupra Bisericii Ortodoxe
Române sunt (par a fi) expresia
unei strategii ad-hoc concepute,
conştientă de însemnătatea Bis-
ericii în societatea românească,
de rolul ei ca instituţie de ultim şi
cel mai puternic reazem spiri-
tual. Sondajele au pus mereu în
evidenţă încrederea constantă a
publicului românesc nu în par-
tidele politice, nu în ideologii, nu
în guvern, parlament sau
preşidenţie, ci în Biserică,
Şcoală şi Armată. Dacă există
adversitate instituţionalizată faţă
de noi, românii, şi faţă de Româ-
nia – şi există această adversi-
tate!, ea nu putea să ocolească
Biserica, ba chiar a vizat-o cu
predilecţie: țintă principală.
Aşadar, o bună parte din aceste
atacuri la adresa Bisericii se
explică prin angrenajul la care
s u n t  
articulate: propaganda
antiromânească, anti-românis-
mul ca politică instituţionalizată.

2. Prestaţia Bisericii
Ortodoxe Române sub regimul
comunist nu poate fi judecată în
sine – cum încearcă unii, ci
numai prin raportare la celelalte
biserici ortodoxe trecute şi ele
prin aceleași „probe”, aceleaşi
provocări. Adică trebuie făcută o
senină și obiectivă comparaţie
cu ortodoxia bulgară, albaneză,
rusă, ucraineană ş.a.m.d. În
țările comuniste aceste biserici
ortodoxe, spre deosebire de
suratele lor catolică, protestantă
etc., sau de alte culte (mahome-
dan sau mozaic), au fost în
situaţia de a supravieţui numai
şi numai prin puterile proprii,
fără niciun ajutor din afară.
Numai şi numai prin osârdia
clerului şi puterea de credinţă a
poporenilor din fiecare ţară
socialistă! Cu acest preţ s-a
plătit autocefalia de care se
bucură ortodocşii din toată
lumea. Așadar, pentru a face o
apreciere corectă, comparația
cu Bisericile ne-ortodoxe nu
este deloc relevantă pentru pe-
rioada comunistă. În mod de-
osebit comparația cu Biserica
Catolică este greșită ca tehnică
maieutică. (Sic!)

Or, din această
perspectivă privind lucrurile – şi

nu văd de ce ar fi mai corect alt
punct de vedere!, ortodocşii
români şi preoţimea ortodoxă
română au reuşit mai bine ca
oriunde în altă parte a „lagărului
socialist” să păstreze credinţa,
să practice ritualul şi tradiţia
ortodoxă, creştină, să
sporească numărul şi
frumuseţea semnelor după care
pământul românesc se arată a
fi, fizic vorbind, o ţară creştină,
ortodoxă. Şi când spun semne,
am în vedere bisericile şi
mânăstirile din Ţară. Oricât se
vor mira unii şi oricât ne doare
amintirea bisericilor „demolate”,
să fim cinstiţi şi să recunoaştem
că în decembrie 1989 numărul
bisericilor ortodoxe din România
era mai mare decât în 1944 sau
1950! Informaţia mi-a furnizat-o
Ioan Alexandru în 1988, când
mi-a spus şi numărul exact al
bisericilor ridicate din temelie
sau renovate după 1965.
Mărturisesc, nu mi-a venit să
cred, dar nu puteam nici să nu-l
cred pe fratele Ioan… Aştept să
fiu corectat în această chestiune
de persoane mai avizate asupra
subiectului. În principal
interesează numărul acestora,
mă feresc să-l citez pe regre-
tatul poet! Ne trebuie o
informație exactă, de la un for
oficial, competent în materie.

Mai important este însă
să constatăm că puterea
credinţei a fost aşa de mare la
români încât au cedat înfrânte şi
ruşinate toate stratagemele ofi-
ciale care au încercat să-i
lipsească pe români de taina
botezului sau a cununiei, de
mângâierea troparilor de înmor-
mîntare sau de binefacerile
spovedaniei. Şi asta spre de-
osebire de toate celelalte spații
ortodoxe trecute prin calvarul
ateismului de stat! Cunosc di-
rect, de la preoţii Bisericii
Adormirea Maicii Domnului din
Constanţa, care au slujit toţi
patru la cununia mea, că dese-
ori veneau la ei, în mare taină,
aşa zişi turişti bulgari sau sovi-
etici, cerându-le să-i cunune ori
să-i boteze. Sau chiar
amândouă slujbele, pe rând, în
acelaşi pătrar de oră. Şi asta
pentru că în Bulgaria, vechi ter-
itoriu ortodox, viaţa creştinească
a scăpătat sever în anii comu-
nismului atotbiruitor. În Rusia –
URSS, situația era și mai
dramatică!

Se impune să efectuăm
o comparaţie riguroasă în acest
sens, inclusiv la nivelul
învăţământului teologic ortodox
din ţările fost-comuniste, şi sunt
convins că se va ajunge astfel la
concluzia că în România
comunistă s-a produs un veri-
tabil miracol. În multe privințe,
se poate înregistra chiar un
spor, o creștere(!) a ortodoxiei,
a cercetării teologale, de exem-
plu. Firește, nu în toate
privințele, și trebuie făcute
distincții clare, repet, de către
cei în măsură să cuantifice lu-
crurile cât de cât și să ne prez-
inte cifre…

Personal aş zice că
diferenţa faţă de celelalte orto-
doxii trecute prin comunism a
fost determinată de „structura
de adâncime” a credinței omului
de rând, a poporenilor, care, la
români, s-a dovedit a fi mai
puternică. Iar această putere a
venit din autenticitatea credinţei
la români, din organicitatea

acesteia, credinţă care nu putea
ceda sau slăbi decât „odată cu
viaţa”. Suntem prea vechi
creștini ca să cedăm cu una, cu
două! Ar trebui …nouăzeci și
nouă! Iar creștinarea noastră nu
s-a făcut de azi pe mâine, printr-
un ucaz împărătesc… Ci printr-
o lucrarea îndelungată, printre
ante-mergătorii Mesiei
numărându-se și un strămoș de-
al nostru dac…

Nu sunt vorbe goale
aceste aprecieri. Cred în ele şi,
deocamdată, nu am altă
explicaţie pentru faptul că
românii şi-au păstrat credinţa
mai bine decât fraţii lor ortodocşi
bulgari sau ruşi, albanezi (şi
greci din Albania) sau ucrainieni
etc. Când spun însă români, îi
am în vedere şi pe preoţi, clerul
ortodox, precum şi cinul mona-
hal, mânăstiresc. Pe scurt, Bis-
erica Ortodoxă Română.

3. În privinţa relaţiilor cu
Securitatea, poate că nu ar
strica să pornim de la detaliul că
foarte mulţi securişti şi-au
botezat copiii. Majoritatea. Unii,
pe ascuns. Dar nu se ascun-
deau de Partid sau de … Secu-
ritate, ci de publicul larg, să nu
le dea un „prost exemplu”. Se
pare că astea erau directivele
reale, cele propriu-zis practi-
cate. La fel se petreceau, în
mare secret, şi cununiile la
activiştii de partid şi la securişti.
Era însă un secret al lui
Polichinelle… Cât privește în-
mormîntarea fără preoți, nici
Gheorghiu Dej nu și-a putut-o
imagina!… Măcar pentru relația
sa atât de strânsă cu Patriarhul.

Alt detaliu: ziariştii și
comentatorii de ocazie de după
1990 care şi-au imaginat că
preoţii ortodocşi turnau la Secu-
ritate tot ce aflau de la
credincioşi în timpul spovedaniei
nu fac decât să se dea astfel de
gol că habar nu au ce înseamnă
actul spovedaniei. N-au prea dat
pe la biserică acești acuzatori
închipuiţi. Ca şi ministrul
Iorgulescu. Vorbesc neisprăviții
din ce au văzut în filme…

În principiu, între
Biserică şi Securitate era exclus
să nu existe anumite relaţii.
Chiar şi o colaborare. Dar tre-
buie văzut sensul acestei
colaborări şi scopul urmărit.
Bunăoară, dacă eu, subsem-
natul, sunt pus în faţa clasicei
„indiscreţii”: aţi colaborat cu Se-
curitatea?, eu voi răspunde nu.
Un nu hotărît! Aş răspunde însă
afirmativ la întrebarea Securi-
tatea a colaborat cu
dumneavoastră? Da, Securi-
tatea a colaborat cu mine! S-a
întâmplat după ce am publicat
cartea lui Dumitru Mărtinaş de-
spre Originea românească a
ceangăilor din Moldova.
Plecând la Cluj-Napoca
împreună cu Mircea Mâciu, di-
rectorul editurii, în avion l-am
cunoscut pe „nea Ionică”, un
ofiţer de securitate (colonel?),
însărcinat să asiste la lansarea
cărţii. De la Mircea Mâciu am
aflat că acel „nea Ionică” era
specialist în iridenţa maghiară.
Mi-a spus „nea Ionică” cine va
participa din partea „adversă” şi
cam ce întrebări îmi vor pune.
Adică el, securistul, m-a infor-
mat pe mine! Nu eu pe el!…

Mi-e uşor să-mi imag-
inez situaţii şi probleme cu care
Biserica se confruntă de sute de
ani, cum ar fi problema sectelor,

de interes şi pentru vremelnica
securitate comunistă. În mod
evident în asemenea chestiuni
Securitatea s-a subordonat Bis-
ericii şi amândouă s-au manife-
stat în slujba interesului
naţional, al oamenilor, al
cetăţenilor. Nu-mi închipui că
securitatea nu avea habar de
sovieticii şi bulgarii care veneau
să se creştineze în bisericile
româneşti. Dar are vreo
importanţă cum a aflat Securi-
tatea de ei? Nici-de-cumul cu-
mului! Ci definitoriu este că,
spre deosebire de ceea ce se
întâmpla în celelalte ţări social-
iste, Biserica Ortodoxă Română
a asigurat dreptcredincioşilor ei
accesul integral la binefacerile
ortodoxiei. Cine are interes şi
pune atâta patimă ca acest
adevăr să nu fie bine
conştientizat de societatea
românească?

În fine, dacă se va pro-
duce o deblocare totală a
arhivelor Securităţii, trebuie luat
în calcul şi alt efect, cel mai
neaşteptat: vom descoperi că
Securitatea nu a făcut numai
poliţie politică („nu-i dracul chiar
aşa de negru!”), că a făcut şi lu-
cruri bune, iar atunci când vom
da peste reversul pozitiv al
maleficei instituţii, probabil că
vom consemna momente de co-
laborare a securităţii cu Biserica.
Colaborare care, sunt convins,
continuă şi azi. O colaborare a
SRI şi SIE la opera Bisericii
Creştine? O contribuție
specifică? Sper!…

Ce lucruri bune a putut
face Securitatea?! Trebuie să fii
tare nerod ca să nu afli singur
răspuns la această întrebare,
așa că trec mai departe. Dacă
este nevoie, revin oricând!…

4. Recunoaşterea auto-
cefaliei Bisericii Ortodoxe
Române, petrecută în 1885 şi
ridicarea la patriarhat a
întâistătătorului ei (1925), au
fost în urmă cu un an sărbătorite
de societatea românească cu
sentimentul că prin cele două
consfinţiri se împlinea
„desăvârşirea instituţiilor nece-
sare existenţei naţionale absolut
independente”. „Sentiment
anacronic”!, clama în 2005 un
ziarist fără noroc, raportând
aceste aniversări la perspectiva
iminentă şi irevocabilă a aderării
noastre la Uniunea Europeană,
o Europă – ne explica nefericitul
– „fără naţiuni, formată numai
din culturi şi limbi diferite”. Şi
asta deoarece, urmând exem-
plul celorlalte guverne eu-
ropene, „statul român se
pregăteşte să renunţe (sic!) la o
parte însemnată din formele
suveranităţii naţiunii române şi
este foarte probabil (s.n.) să
renunţe cu desăvârşire la ideea
de suveranitate naţională dacă
(s.n.) proiectul de federalizare
europeană se va impune în
noua structură politică a Uniunii
Europene”. După cum se vede,
Petre Guran (cine o fi ne-
isprăvitul?!) descoperă posibili-
tatea de a fi anacronic în raport
cu o stare de lucruri inexistentă,
dar previzibilă, posibilă.
Anacronic faţă de viitor! Un viitor
în care sunt tot mai mulţi românii
care nu mai cred…

Greşeala cea mai mare
însă, şi mai descalificantă, este
conţinută în aprecierea că „dacă
în urmă cu 127 de ani poporul
român se arăta dispus să

plătească cu sânge pe câmpul
de luptă suveranitatea politică a
statului care îl reprezenta, astăzi
acelaşi popor, în marea sa ma-
joritate, se arată a fi pregătit să
pună capăt acestei suveranităţi”.
Apreciere bazată pe o premiză
falsă: Constituţia din 2003. Ig-
nora domnul ziarist răspunsul
adevărat pe care l-au dat
românii în 2003 la referendum.
Cinstit vorbind, în octombrie
2003 românii au respins
Constituţia şi noile prevederi, in-
clusiv cele referitoare la inte-
grarea noastră în acea Europă
fantomatică, fără naţiuni. În faţa
lui Dumnezeu, poporul român a
răspuns negativ la referendum.
De ce dl ziarist şi toţi colegii săi,
toată presa, toată mass media,
nu consemnază adevăratul
rezultat al Referendumului tru-
cat la ordinul lui Adrian
Năstase?!

Cu prima ocazie, când
la Bucureşti vor guverna per-
soane alese într-adevăr prin vot
democratic, liber exprimat şi
corect înregistrat, vom avea
posibilitatea şi motivele nece-
sare ca să declarăm nul refer-
endumul din 2003. Şi presa
românească, inclusiv domnul
Petre Guran, căci pe dînsul îl
cităm, dintr-un articol publicat în
„Ziua”, va afla astfel că nu există
în România aceea nici urmă din
„mare majoritatea” de români
dispuşi „să pună capăt
suveranităţii naţionale”. Nu
există nici ca minoritate cât de
cât semnificativă!

Teza domnului Petre
Guran este că Biserica
Ortodoxă Română, ca biserică
legată de ideea naţională, intră
astfel în contradicţie şi în deza-
cord, în disensiune cu această
„mare majoritate” de bezmetici
inexistenţi, inventaţi de Petre
Găvan, indivizi care ştiu ei,
speră sau cred că „în mai puţin
de doi ani naţiunea politică
română va fi istorie”. Eu, aseme-
nea români nu am întâlnit însă
decât ca muncitori cu gura prin
mass media românească!

Pledoaria acestor
ziarişti sună ca un ecou brusc
resuscitat al cominternismului,
care s-a clădit ca ideologie şi
strategie pe speranţa bezmetică
în dispariţia de pe o zi pe alta a
naţiunilor, pe credinţa că
internaţionalismul proletar va
vindeca toate rănile şi neajun-
surile societăţii umane, ale omu-
lui, în general. Că acest proiect
bolşevic de anihilare şi extirpare
a simţământului naţional era ab-
surd şi contra naturii, a firii
umane, s-a văzut din aceea că
exact sub presiunea senti-
mentelor naţionaliste (ale
românilor din Basarabia, ale
balticilor, ale caucazienilor etc.)
s-a prăbuşit şandramaua
sovietică internaţionalistă,
cominternistă.

Trebuie să fii orb să nu
vezi că proiectul cominternist nu
a fost abandonat odată cu
dispariţia statului sovietic, ci
este reluat din direcţia opusă,
venindu-ne acum din Occident
promisiunea unei lumi „eliber-
ate” de povara conştiinţei
naţionale. 

●
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Gheorghe

Funar

ÎÎn primăvara lui 2013
se împlinesc 165 de ani de la
acţiunile teroriste şi crimele
săvârşite de Ungaria şi ungurii
din Ardeal, când au omorât
peste 40.000 de români şi au
incendiat circa 300 de sate
româneşti, cu tot cu biserici şi
mănăstiri.

Urmaşii unui popor
barbar, ungurii nu se dezmint
şi s-au organizat pentru a-i
sărbători pe criminali pe terito-
riul Ungariei şi, mai ales în
România, în Ardeal. După anul
1989, Ungaria şi U.D.M.R. au
organizat în tot mai multe
localităţi din Ardeal, în special
acolo unde există monumente
ale criminalilor şi teroriştilor un-
guri, numeroase manifestaţii
antiromâneşti. În fiecare an,
Ungaria şi U.D.M.R. şi-au
sporit revendicările, urmând
politica paşilor mărunţi şi
obţinând de la Regimurile Ili-
escu, Constantinescu şi
Băsescu noi şi noi privilegii.
Scopul final al tuturor acţiunilor
Ungariei şi numeroaselor
organizaţii ale minoritarilor un-
guri din România îl constituie
autonomia Ardealului şi
anexarea la Ungaria. Scopul
scuză mijloacele !

Numai pe teritoriul
României se acceptă tacit şi
sunt sărbătorite anual, mai
ales în Ardeal, cele trei zile
naţionale ale Ungariei. Din
acest an, autorităţile de la Bu-
dapesta împreună cu
U.D.M.R., Consiliul Naţional
Secuiesc (C.N.S.), Partidul
Popular al Maghiarilor din
Transilvania (P.P.M.T.), Par-
tidul Civic Maghiar (P.C.M.),
Consiliul de Autonomie al
Maghiarilor din Bazinul
Carpatic, Garda Naţională
Maghiară, Mişcarea Tinerilor
Maghiari din cele 64 de Comi-
tate, cu sprijinul bisericilor
maghiare din România care
aparţin de Statul Maghiar, au
inventat încă o sărbătoare de
10 martie, aşa-zisa Zi a Martir-
ilor Secui sau Ziua libertăţii
secuieşti.

După 159 de ani,
brusc Ungaria şi minoritarii un-

guri din România şi-au adus
aminte că austriecii au execu-
tat câţiva secui, iar acum a
venit vremea ca maghiarii să
inventeze o zi specială când
să ceară, puţin mai devreme
de 15 martie, autonomia
teritorială a Ardealului şi feder-
alizarea României, sub pretex-
tul regionalizării recomandată
de la Bruxelles. Regimul
Băsescu-Ponta dovedeşste
exces de zel faţă de stăpânii
de la Bruxelles şi a transformat
recomandarea în prioritate
guvernamentală pentru a veni
în întâmpinarea  acţiunilor re-
vizioniste ale Ungariei. În
condiţiile în care rata sărăciei
în România a trecut de 50%
din totalul populaţiei, iar a
sărăciei extreme este mai
mare de 25 la sută, Guvernul
Ponta II în loc să se ocupe de
asigurarea locurilor de muncă
şi creşterea nivelului de trai al
cetăţenilor acordă importanţă
artificială problemelor vizând
regionalizarea ţării şi re-re-
vizuirea Constituţiei.

La 10 martie a.c., de
ziua inventată a martirilor
secui, Ungaria a organizat nu-
meroase acţiuni pe teritoriul
său, în România şi în multe ţări
din Europa şi America de Nord
cu scopul internaţionalizării
problemei autonomiei teritori-
ale a Ardealului şi a anulării
Tratatului de la Trianon, pentru
a anexa teritorii din Slovacia,
Ucraina şi Serbia.

La Târgu Mureş a fost
organizată, în după-amiaza
zilei de 10 martie a.c., de către
Ungaria, U.D.M.R., C.N.S.,
P.P.M.T., P.C.M. şi bisericile
ungureşti o adunare publică şi
un marş până la Prefectură, cu
participarea a 3.000-5.000 de
unguri. Ei au cerut: autonomia
teritorială a aşa-zisului ţinut
secuiesc şi a Ardealului;
dezmembrarea României cu
ocazia regionalizării; anularea
Tratatului de la Trianon. Con-
form prevederilor legale pentru
adunările publice, primarul
Dorin Florea nu trebuia să
aprobe manifestarea ungurilor
la Târgu Mureş. Dacă a fost
indus în eroare de către orga-
nizatori cu privire la scopul
adunării publice, primarul avea
obligaţia legală de a interzice

adunarea respectivă din 10
martie a.c. Nu a făcut-o, iar
prefectul nu l-a amendat. Pri-
marul Dorin Florea le-a trans-
mis un apel scris participanţilor
la mitingul pentru autonomia
Ardealului adresându-se ast-
fel: ”Dragi susţinători ai
Ţinutului Secuiesc, cred că
astăzi, pe fondul discuţiilor
privind reorganizarea
administrativă a României…
recunoaşterea Ţinutului Secui-
esc ca regiune geografică…
Ţinutul Secuiesc poate deveni
o mândrie a secuilor, a
maghiarilor şi a românilor
deopotrivă.”

Participanţii la
adunarea publică de la Târgu
Mureş au purtat drapele ale
Ungariei, steaguri cu stema
Ungariei Mari şi foarte multe
steaguri ungureşti ale Ardealu-
lui, denumite în mod fals
steaguri secuieşti.

Puţini români ştiu că,
preşedintele Băsescu, prin De-
cretul nr.512 din 25 mai 2011,
l-a decorat cu Ordinul „Meritul
Cultural” în grad de „Cavaler”
pe Szekeres Attila István, din
Sfântu Gheorghe, membru al
Societăţii Maghiare de
Heraldică şi al Comisiei
Naţionale de Heraldică a
Academiei Române, pentru că
a realizat stemele ungureşti
ale judeţelor Covasna şi
Harghita şi a contribuit la „fab-
ricarea” steagului unguresc al
Ardealului, cel care este arbo-
rat pe Parlamentul de la Bu-
dapesta şi pe multe instituţii
publice din judeţele Covasna,
Harghita şi Mureş. Participanţii
la adunarea publică
antiromânească şi
antieuropeană de la Târgu
Mureş s-au deplasat la Prefec-
tura Mureş unde i-au înmânat
portarului o petiţie cu
pretenţiile ungurilor vizând
anexarea Ardealului la Ungaria
şi arborarea steagului un-
guresc al Ardealului.

În aceiaşi zi de 10
martie a.c., Ungaria a organi-
zat manifestaţii pentru autono-
mia Ardealului la Budapesta,
în oraşele ungare Szolnok,
Keszthely şi Sárosptak, pre-
cum şi în faţa ambasadelor si
consulatelor României din 35
mari oraşe, dintre care

menţionăm: Washington, New
York, Los Angeles, Cleveland,
Otawa, Toronto, München,
Londra, Viena, Haga, Helsinki,
Bruxelles, Stuttgart, Zürich,
Stockholm. Pe bannerele pur-
tate de participanţi erau
aceleaşi texte, respectiv:
„Ţinutul Secuiesc nu aparţine
României !”, „Să piară Tri-
anonul !”, „Limba maghiară să
fie limbă oficială în Ardeal !”,
„Autonomia Ardealului !”.
Participanţii la adunările din
faţa reprezentanţelor diplomat-
ice ale României au primit şi
au fluturat steaguri ungureşti
ale Ardealului.

Autorităţile de la Bu-
dapesta şi liderii minoritarilor
unguri din România au de-
clarat că anul 2013 este cu
adevărat anul autonomiei
Ardealului, iar la viitoarea
împărţire administrativă a
României să fie stabilită o
regiune alcătuită din cele Opt
Scaune Secuieşti. În acest
scop, urmează să fie organi-
zate de Ungaria şi U.D.M.R.
referendumuri locale în
judeţele Covasna, Harghita şi
Mureş, iar în multe localităţi din
Ardeal şi la Bruxelles vor avea
loc numeroase acţiuni numite
„satul autonomiei.”

În faţa acestei mari
ofensive pe toate planurile a
Ungariei şi organizaţiilor mi-
noritarilor unguri din România,
Regimul Băsescu-Ponta are
reacţii palide. Premierul Ponta,
sfătuit de consilierul personal
Frunda György (lider al
U.D.M.R.) a lăudat iniţiativa
U.D.M.R. de a nu participa la
adunarea pentru autonomia
Ardealului, ţinută la Târgu
Mureş. Este o farsă sau
poantă de-a premierului. La
adunarea publică de la Târgu
Mureş au participat câteva mii
de membri ai U.D.M.R. Liderii
U.D.M.R. ştiu şi se laudă că au
peste 80% şanse să obţină,
împreună cu Ungaria, autono-
mia teritorială a Ardealului
până la sfârşitul anului 2013 ! Îi
ajută foarte mult blocarea
intrării României în spaţiul
Schengen şi, ca urmare,
fenomenul de masă care i-a
cuprins pe românii care cer şi
obţin extrem de rapid şi gratuit
cetăţenia ungară, în maxim o

lună de zile.
Acţiunile Ungariei

vizând anexarea Ardealului au
fost suţinute de guvernele
post-decembriste de la
Bucureşti care au promovat şi
aplicat legile vizând retro-
cedarea în natură a
proprietăţilor cerute de  biseri-
cile maghiare. Conducătorii
Ungariei şi liderii U.D.M.R.
susţin că şansele de a obţine
autonomia teritorială a
Ardealului cresc la peste 95%
dacă Guvernul Ponta II  îşi
angajează, în 19 martie a.c.,
răspunderea în Parlament pe
proiectul de lege privind fi-
nalizarea procesului de resti-
tuire în natură a clădirilor,
terenurilor şi pădurilor revendi-
cate de persoanle fizice şi ju-
ridice maghiare. În actualul
context politic internaţional şi
în faţa pericolului iminent de
dezmembrare teritorială a
României, demersul Guvernu-
luiPonta II riscă să devină un
act de Trădare Naţională!

Liderii U.D.M.R. se
laudă că Ungaria este
susţinută în acţiunile vizănd
autonomia teritorială a
Ardealului de către Germania,
Franţa, Marea Britanie,
Olanda şi Finlanda. Dacă un-
gurii nu mai ratează scenariul
cu cei 18 morţi pregătit şi
desfăşurat în martie 1990 la
Târgu Mureş  atunci pericolul
vizând sfârtecarea României
va deveni în acest an mai
mare decât în vara anului
1940.

În faţa pericolului un-
guresc, este necesar ca toate
partidele politice şi alte
organizaţii care apără Intere-
sul Naţional să aibă întâlniri cu
preşedintele României,
preşedinţii Senatului şi
Camerei Deputaţilor, precum
şi cu primul-ministru Victor
Viorel Ponta, iar ulterior să fie
adoptat un Program Naţional
pentru apărarea integrităţii ter-
itoriale a României.

Treziţi-vă români şi
ieşiţi în stradă, la manifestări
paşnice, pentru apărarea
integrităţii teritoriale a
României!

●
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DDe mai mulți ani, ser-
viciile secrete Ruse și Ungare
instigă Secuimea din centrul
Transilvaniei:

*Să respingă din ce
în ce mai mult autoritățile
Românești; să sfideze limba
și națiunea Română să 
se pregătească pentru au-
tonomie, independență, și,
eventual, reunire cu Ungaria!
În acest scop se fac pași
mărunți dar siguri, iar modelul
urmarit este Kosovo.

*Astăzi, Ungurii Secui
din Transilvania cer vociferos
ca Românii să învețe limba
Maghiară.

*Mâine însă, îi vor ex-
pulza pe Români din mijlocul
țării.

*Și în viitor, Românii
vor vizita Transilvania doar
pe bază de pașaport!

Ungurii trebue să știe
însă că noi, Românii, suntem
băștinași din todeauna în Eu-
ropa! Dacia a fost cândva
leaganul unei mari civilizații
Europene iar Regatul lui De-
cebal se întindea până din-
colo de Tisa. Ungurii au venit
acum o mie de ani în Europa
și nu au adus Transilvania cu
ei de pe unde au venit!

Transilvania era aici
din todeauna și va fi pentru
todeauna Românească! Și în
ciuda celor 1000 de ani 
de dominație Austro-Ungară,
Românii au continuat să con-
stitue majoritatea populației
din Transilvania până în ziua

de azi! Situația actuală este
cu atât mai gravă cu cât
România și-a distrus în 
mare masura economia;
posibilitățile de creiere a
locurilor de muncă pentru
populație sunt foarte reduse;
și în același timp, și-a slăbit
îngijorător de mult capaci-
tatea de apărare națională.

În aceste condiții, gu-
vernul de la București ar
putea fi confruntat curând nu
numai cu iredența Maghiară,
dar posibil și cu indiferența
unor Români Ardeleni pe
care nu-i mai apără și nu-i
mai reprezintă.

*Reamintim guvernu-
lui țării că garanțiile
internaționale nu au nici o
valoare în fața unor conjunc-

turi vitrege. Să nu uităm anul
1940!

* “ F r a t e r n i t a t e a
Europeană” este un ideal fru-
mos, dar se va realiza proba-
bil într-un viitor indepărtat și
nu în prezent.

*România are nevoie
de voință politică și de un
govern care să mobilizeze
națiunea pentru a-și apăra
glia strămoșească.

*Chiar și cel mai înrăit
dușman te respectă când dai
dovadă de curaj și demnitate!

*Precizăm că Serbia
și Slovacia au și ele minorități
Maghiare inseminate, dar gu-
vernele acestor țări au adop-
tat politici ferme și nu au
problemele cu care se
confruntă în prezent țara

noastra. Ce face guvernul de
la București?

Trebue reținut
deasemenea faptul că Româ-
nia și-a sacrificat tinerii alături
de Occident în Afganistan și
a acceptat scutul anti-balistic
American pe teritoriul ei. Ce a
obținut în schimb? O primire
la Casa Albă și vorbe 
f rumoase?Deșteaptă- te
Române, pentru că trăim într-
o lume foarte cinică! Cerem
conducerii de la București să
ia imediat măsuri ferme pen-
tru salvarea Transilvaniei. Nu
acceptați o nouă Basarabie! 

Dacă nu ne trezim
astăzi, mâine nu vom mai
avea o țară!

●
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Cezar 

A. Mihalache

EEliberarea lui Adrian
Năstase a scos la iveală
imaginea grotească a
reinstaurării solidarităţii fes-
eniste de clan politic şi eco-
nomic. Ne-a readus pentru
câteva zile în atmosfera feu-
dalo-fesenisto-pedeseristă
a anilor de măreţie ai fostu-
lui premier. E adevărat, o
imagine îmbătrânită, dar nu
pentru că ar fi venit de la
lada de gunoi a istoriei, ci
pentru că vieţuitoarele care
făceau sluj în jurul pre-
mierului de altădată au mai
îmbătrânit şi ele.

Dar nu posibila
reamorsare a clicii feseniste
ne-a dat fiori… Ci planurile
de împărţire a dreptăţii, dis-
tinct pentru cele două cate-
gorii de cetăţeni pe care i-a
creat Justiţia lui Năstase. Şi
am avut, prin ieşirele la
rampă a vechilor lingăi dar
şi a „recruţilor” de factură
mai recentă, rostul
pretenţiilor „electorale” pe
care le rostea mai ieri, ca un
activist mânios, alfatoxina
politicii româneşti, Dan
Voiculescu. Atunci, varanul
urla pentru un controlul total
al Justiţiei de către USL.
Astăzi, rostul acelor zbateri,
care ne-au costat imaginea
ţării şi o nouă întârziere în
parcursul european (printr-o
adevărată mineriadă politică
și media a usliştilor care,
fără bâte şi hârleţe, au reuşit
să ne dezrădăcineze din
Europa), prinde contur în
grotescul tentativelor de
repoziționare a sistemului
nostru economic şi social.
Dacă nu de-a dreptul cu faţa

spre „răsărit”, măcar cu
spatele (deh’, partid de
factură sodomică) spre Eu-
ropa…

Dovadă faptul că,
deși nici nu au apucat a se
descâlci bine vieţuitoarele
umorii cu apucături despo-
tice din mâzga întinsă de
pecinginea portocalie, care
măcar a avut meritul de a fi
ţinut toate acele arătări
politice într-un insectar de-
parte de influenţele şi pre-
siunile pe care erau
obişnuiţi a le produce, chiar
dacă abia au început
sechelele octogenare a-şi
întinde mandibulele an-
chilozate de anii de relativă
tăcere, asistăm deja la un
violent discurs venit dinspre
pretendenții la cârma noilor
enclave politice, sociale,
justiţiare, economice…

Am asistat, printre
alte multe pretenţii ale pse-
duostângii activiste, la aduc-
erea în discursul public a
iniţiativei vizând „dreapta şi
necesara” amnistie. Şi chiar
dacă pare că primul a
slobozit o asemenea
demenţă „răspândacul” ex-
liberal Gigi Becali, în reali-
tate, tentaculele sunt de
mult întinse. Încă de când
societatea mergea cu toate
cele 70 de procente în
spatele gâdelor usliste care
cereau capul lui Traian.
Capul lui Traian nu l-au
primit, dar astăzi sunt pe
cale să decapiteze soci-
etatea. Şi nu doar cele 30
de procente care, nefiindu-
le alăturea, le-au considerat
împotrivă, ci şi pe acelora
care au crezut în ei dar
acum îndrăznesc a se îndoi
de alegerea făcută. Şi cum
altfel când, nu doar promisi-
unile se risipesc din flamura

pe care au purtat-o în ger şi
ploaie, dar şi puţinul rămas
fupă pârjolul portocaliu le
este răscolit, impozitat,
arvunit?!

În fapt, primii la
răspândirea ideii de amnis-
tii s-au numărat, și încă din
primăvara risipirii portocali-
ilor, deputatul PSD Mădălin
Voicu şi președintele
Comisiei pentru drepturile
omului, Nicolae Paun, cei
doi inițiind „Legea pentru
amnistierea unor infracțiuni
și grațierea unor pedepse”.
Pentru borfaşii, dar, mai
ales, pentru „băstinaşii”
politici cu probleme penale.
Proiectul viza, așadar, atât
graţierea pedepselor cu în-
chisoarea de până la şase
ani, dar şi amnistia
infracțiunile pedepsite cu
privarea de libertate de
până la patru ani.

Mai recent, fostul
guzgan de zi al presei, de-
venit senator la FF, Sorin
Roşca Stănescu, a început
şi el a deplânge faptul că în
România nu s-a mai produs
o amnistie, angajându-se
pentru promovarea, nu a
unuia, ci chiar a două
proiecte de lege! Pesemne,
câte unul pentru fiecare din-
tre prietenii pe care avea
să-i viziteze „colegial” la mi-
titica: Adrian Năstase şi
Sorin Ovidiu Vîntu.

Abia după aceste
prime gesticulări şi-a arătat
„muşchii” şi Jiji, care a bătut
pe burduful lui de parlamen-
tar convingerea că în trei ani
Parlamentul va adopta o
lege în acest sens. Iar mai
recent s-a pronunțat și
adevărata mătuşa Tamara a
galenei securistice. Avocata
iubitoare de maidanezi care,
confundând, poate şi din

cauza vârstei ma-
tusalemice, legea pentru
protecţia animalelor cu
legea pentru protecţia
jivinelor politice, a început a
vocifera pe sticla televiziu-
nilor transformate în dormi-
toare de azil de „prime-time”
rostul și urgența unei
asemenea legi. O lege de
amnistie aparent tot cu
dedicaţie pentru proaspătul
eliberat, Adrian Năstase, în
realitate, un sul de hârtie
pentru ştersul la gură a tu-
turor acelora pe care nu i-ar
mai spăla nici măcar apa
Dunării.

„Iniţiative” pe care
românii le-au privit-o
absenţi, deşi argumentul
„juridic” al fundamentării
unui asemenea proiect,
acela că nu s-a mai acordat
de multă vreme un decret
de amnistie, ar fi trebuit să
stârnească valuri de furie.

S-a conturat dară un
grup compact de
propagandă din care nu
putea lipsi el, Codrin Fane
Limbănescu, pe limba lui,
Ştefănescu, mare iubitor de
animale pe lângă Mari-
nescu, dar şi mare iubitor de
jivine, aici intrând şi propriul
narcisim, pe lângă avocata
matusalemică. O prezenţă
deloc întâmplătoare, pentru
că, deşi pare un rest de ovul
nefecundat, Fane
Limbănescu, samsar de
antichităţi al muzeului Zam-
baccian, este un personaj
care simte „momentul”. Şi
se iveşte peste tot unde,
chiar dacă nu este chemat,
linge asiduu pentru a-i
îndepărta pe alţi impostori
care ar putea lua şi ei o
sevă. Iar „Limbănescu” a
fost și mai direct, precizând
că întreg PSD-ul caută

soluţii… Căci, dacă în ultima
decizie a instanţei scrie că
Năstase nu poate să mai
obţină o funcţie
asemănătoare celei pe care
a avut-o când a fost con-
damnat („momentan, deci,
nu poate să fie preşedinte
sau premier” – spune
Limbănescu, dezvăluind
planurile social-
democraţilor!), juriştii par-
tidului umblă după soluţii.

Prin urmare, avem
câte o „inițiativă” pentru
fiecare posibil beneficiar: de
la Mădălin, Păun,
Limbănescu-Ştefănescu,
Iacob, Roşca, Becali pentru
Năstase, Vântu, Mischie,
Voicu (de la Mădălin pentru
Cătălin, fără număr!), Becali
(pentru… Becali), iar lista
poate continua. Peste toţi
însă avem un premier care
nu se dezice de aceste
iniţiative, ci spune doar că
formele (de prezentare) nu
sunt potrivite…

Și, într-adevăr, ar fi o
realizare care l-ar face mân-
dru pe Ilici de lepădăturile
pe care le-a lăsat istoriei
politice, rezolvând acuzațiile
de colaborare cu securitate,
punând definitiv în ferpar
deciziile specifice ale
Justiției, azvârlind la gunoi
neaplicata lege a lustrației,
dar, mai ales, scoțând de
sub stinghia juridică a re-
strângerii drepturilor civile
personajele condamnate…

●
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Matei

Mircioane

LLa aproape un sfert
de veac de la vorbele rostite
de Nicuşor Ceauşescu, con-
vins că noua putere ce se
instala la Bucureşti nu va fi
în stare nici măcar să
zugrăvească blocurile con-
struite sub conducerea lu’ ăl
bătrân, darămite să înalţe
altele pentru clasa munci-
toare, iată că vine Elena
Udrea cu un mesaj
asemănător: „USL nu este
în stare nu să văruiască, ci
să taie panglicile la toate
proiectele începute de
PDL“.

Unii ar spune despre
ea că este o femeie
deşteaptă. Alţii, însă – şi nu
doar cei din USL -, sunt
convinşi că numai gura e de
ea şi că, dacă nu ar fi fost

Traian Băsescu, Elena
Udrea nu ar fi existat. Poate

că au dreptate şi unii, şi alţii,
dar vă asigur că mai există
o categorie însemnată
convinsă de faptul că Elena

Udrea este „femeia dracu-
lui“, ca o recunoaştere a

meritelor, dar mai ales a
calităţilor pe care puţini
politicieni de pe la noi le au.

Dar, dincolo de

inteligenţă, de simţul practic
şi concis, ea întruchipează
mitul femeii ce poartă nu-
mele de Elena. Fie că e
vorba de prinţesa din Troia,
de Lupeasca, amanta lui
Carol al II-lea, de
Ceauşeasca, savanta de
renume mondial, toate
aceste Elene au lăsat am-
prente adânci pe unde au
trecut, în istoria mai
îndepărtată sau mai recentă
a lumii ori a neamului româ-
nesc.

Dincolo de această
paranteză, să observăm că
taberele existente în PDL în
acest moment, cel puţin trei,
se contrează mai ceva ca în
campania pentru alegerile
generale. 

Nu mai contează că,
până nu demult, erau colegi
în acelaşi guvern, că se
adunau la Cotroceni la
convocările lui Băsescu sau

că toţi aveau o strategie
comună în multe privinţe. 

Dintr-o dată au de-
venit rivali. Îţi dai seama de
asta din turneele electorale
pe care Blaga, Udrea şi Ma-
covei le fac în aceste zile.
Insinuări sau atacuri directe,
ironii ori vorbe grele rostite
în faţa susţinătorilor, toate
acestea denotă că lupta
pentru putere este accerbă,
chiar dacă PDL nu mai este
partidul de altădată.

Cândva, în acest
partid exista rigoare, dar
mai ales disciplină. Respect
mai puţin, şi doar la modul
declarativ. De la o vreme, nu
mai există nici una, nici alta.
Până şi versurile lui Verde
Înrorurat „Vântul bate, apa
trece, pietrele rămân“ par
desprinse dintr-un basm
spus seara la gura sobei! 
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