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Ați stat degeaba o pandemie? Ați stat degeaba o pandemie? 
Mai stați patru ani!…Mai stați patru ani!…

Cezar Adonis
Mihalache

MMâine-poimâine o
să înceapă să jelească…
Dar ne-am obișnuit de trei
decenii… Pentru că așa fac
independenții când, veniți să
izbească eșichierele cu
piepturile lor de activiști
civici, să le sfărâme, să rupă
metehnele partidelor și
siguranța la alternanță a
acestora, în fapt își strivesc
frunțile de aceeași teșită
„nedreptate românească”.
De care le pasă doar la
patru ani. Între trezirile din-
tre „adormirile” (și nu doar
cele de conștiință socială) în
care nimeni nu știe pentru
cine prestează respectivii…
Chiar dacă prezențele lor
ridică adesea semne de în-
trebare.

Firește că legea
electorală este plină de
discriminări. Știm asta de
treizeci de ani… Pentru că a
fost mereu menită a garanta
perenitatea politicii prin
grupurile organizate, nu prin
personaje independente.
Dar, dacă nici măcar
candidaților nu le-a păsat,
cine este de vină acum?…
Și iar or să se plângă prin
piața publică, virtuală și
media, ca au fost „lucrați”.
Că li s-au redus și mai mult
șansele în raport cu par-
tidele. Că de la refuzarea
dreptului de a avea o siglă,
un reper vizual, li se va fi
tras continuarea statutului
de (veșnici) perdanți.

Și așa și este!…
Dezechilibrul de exprimare
și reprezentare în politică
este uriaș… Pentru că o
siglă, ca element de identifi-
care, constituie mai mult
decât un simplu simbol
vizual. Dar nu este vina
nimănui că independenții au
venit la luptă nepregătiți. Din
nou… Că nu și-au făcut nici
măcar o minimă docu-
mentare legată de toate
cele necesare pentru o
candidatură. Sau, mai grav,
nu le-a păsat, pivotând pe
același veșnic principiu:
„Dacă merge, merge!”. Or,
ce încredere poți avea într-
un candidat independent
care încearcă să își înreg-
istreze prezența la un
scrutin încălcând din start
legea? Aia, bună-rea, pe
care ar fi putut să o reclame
măcar de patru ani în-

coace?… Pentru că, dacă
acolo scrie că nu poate ben-
eficia de un  semn electoral,
aidoma grupurilor organi-
zate în partide, ce sens are
să-l mai depună pentru în-
registrare? Doar pentru a fi
respins? Și nu poate fi vorba
de „artificii”… Sunt
șmecherii mult prea fumate,
inclusiv încercarea de a im-
pune un drept de utilizare
electorală în baza
înregistrării unei sigle la un
birou de mărci. Atâta timp
cât legea cuprinde în ea
această prevedere, fie ea și
discriminatorie, și nu ai
sancționat-o nici măcar
printr-o acțiune de a o
aduce în fața publicului, ce
drept, și, mai ales, ce fel de
circumstanțe atenuante ale
tendinței fățișe de a încălca
legea electorală mai 
poți invoca?  C a n d i d a ț i i
independenți s-au obișnuit
să stea în același trend de
30 de ani… Veniți din
„spuma mării”, încercând 
să mimeze schimbarea,
veșnica schimbare a
neschimbării, prin încer-
carea de a captiva alegătorii
cu dorința lor de a sparge ti-
parele… Doar că spuma aia
nu mai are nici măcar
clăbucii unei revolte
răsuflate, nu își mai trage
„seva” nici dintr-o mișcare
civică motivantă pentru
alegător, pentru a-l face să
privească îngăduitor schim-
barea „blănii” civice în cea
politică…

Unde au fost
candidații independenți, dar
și partidele mici, în ultimele
luni? Când ar fi avut posibil-
itatea să reclame, să
depună sesizări, să miște
măcar agrafele de la hârtiile
pe care acum le flutură ca
dovadă a nedreptățirii lor?
„Partidulețele” nu au făcut
nici măcar un demers pen-
tru a solicita revizuirea cri-
teriilor care le defavorizea-
ză din start, numărul 
de semnături necesar
înregistrării candidaturilor,
un număr uriaș în raport cu
alte țări, și nici independenții
nu s-au deranjat să se asig-
ure că principalul lor handi-
cap, acela al imposibilității
de a avea un element grafic
de identificare, să fie elimi-
nat… (Poate și pentru faptul
că principala diferență dintre
partidele mici și candidații
independenți, perdanții, pe
de o parte, și formațiunile

mari, mereu câștigătoare,
fie și în alternanță, stă toc-
mai în felul de acțiune: în
cazul celor „mici”, în interes
propriu, mereu așteptând ca
altul să lupte cu „morile de
vânt” ale sistemului, în cazul
celor mari, în interes de
grup organizat, pentru că în-
totdeauna va exista,
nederanjată de cățelușii
mici, siguranța alternanței la
ciolanul puterii).

Candidații (în
esență, aceeași) au avut la
dispoziție aceste ultime luni,
care au produs modificări
esențiale în mentalul colec-
tiv dar și în felul de adaptare
a autorităților față de noile
forme de relaționare social-
economică și politică, pentru
a acționa… Și totuși, nici
unul nu s-a obosit să
meargă la CNCD, de exem-
plu, să depună o sesizare
privind discriminarea din
legea electorală… În
schimb, au venit la Biroul
Electoral Central pentru a-și
înregistra tocmai astfel de
sigle!… Or, cum vine treaba
asta, neicușorilor, și, mai
ales, Nicușorule, că de la
tine chiar aveam pretenții,
tocmai voi să plecați la drum
sfidând legea?

Iar lucrurile s-ar
putea dovedi și mai compli-
cat de defavorizante pentru
independenți. Pentru că
birourile electorale ar putea
respinge și parte din listele
de susținere. Cel puțin pe
acelea pe care aceștia au
apucat să le strângă până la
decizia de respingere a
siglelor, pe motiv de
prezență a unei simbol pro-
priu pe formulare. Și chiar ar
trebui să o facă, pentru că,
dacă va accepta și o singură
listă de semnături având pe
ea un simbol de identificare,
BEC își va infirma practic
decizia anterioară.

În rest, nu se va în-
tâmpla nimic… Jocul de
treizeci de ani, de-a
șoarecele, pe persoană
fizică și grupulețe de partid
nesemnificative, și șobolanii
politici „mari”, structurați în
organizații, va continua…
Pentru că independenții s-
au obișnuit să vină în
politică în același fel al
prezenței lor „civice”… Fără
a avea o consistență…

●

Fără de țel, Fără de țel, 
fără conștiință națională…fără conștiință națională…

Petru
Jipa

EE m i n e s c u ,
Luceafărul gândirii națiunii
noastre, omul puternic, cu o
gândire de dincolo de
granițele acceptabilului pen-
tru acele vremuri, sau ac-
ceptabilul acestor vremuri.
Un vizionar de excepție, un
mare patriot, el scria în ziarul
„Timpul” în anul 1877. „Ce
caută aceste elemente
nesănătoase în viața publică
a statului? Ce caută acești
oameni care pe calea statu-
lui vor să câștige avere și
onori, pe când statul nu este
nicăieri altceva decât organi-
zarea cea mai simplă
posibilă a nevoilor omenești?
Ce sunt aceste păpuși care
doresc a trăi fără muncă,
fără știință, fără avere
moștenită, cumulând câte
trei, patru însărcinări publice
dintre care n-ar putea să
împlinească nici pe una în
deplină conștiință? Ce caută
domnul X. profesor de uni-
versitate, care nu știe a scrie
un șir de limba românească,
care nu are atâtea
cunoștințe pozitive pe cât are
un învățător de clase primare
din țările vecine și care,
pretinde a fi mare om politic
și o de stat? Ce caută”…

Citind acest fragment
mi-am adus aminte de o
domnișoară profesoară care
nu mai dorește să predea la
clasa dânsei Eminescu. Iar
aceste păpuși astăzi sunt
peste tot recomandare ale
acestor „partide politice”
Acum înțelegem toți de ce și
astăzi este urât cu aceiași
înverșunare. Mulți oameni
politici se regăsesc în acest
fragment.

„Legile noastre sunt
străine; ele sunt făcute pen-
tru un stadiu de evoluție
socială. Am făcut strane în
biserica naționalității noastre,
neavând destui notabili pen-
tru ele, am durat scaune
care trebuiau umplute. Ne
fiind oameni vrednici, care să
constituie clasa de mijloc, le-
au umplut caraghioșii și
haimanalele, oameni a căror
muncă și inteligență nu
plătește un ban roșu, stârpi-
turile, plebea intelectuală și
morală. Oameni care riscă
tot pentru că nu au ce pierde,
tot ce-i mai de rând și mai în-
josit în orașele poporului
românesc. Căci, din neferi-

cire, poporul nostru stă pe
muchia ce desparte trei
civilizații deosebite: cea
slavă, cea occidentală și cea
asiatică și toate lepădăturile
orientului și occidentului se
grămădesc în orașe”.

Istoria parcă se
repetă, acest univers în care
ne regăsim prizonieri și care
urmează un sens ciclic: o
stea ce se stinge, o stea ce
apare, o poartă ce se
închide, o poartă se de-
schide. O perpetuă repetare
către un final aproape iden-
tic. Sigur și omenirea
urmează un ciclu cotidian.

„Istoria vorbește, în
genere, clar. O țară unde toți
poruncesc și nimeni nu
ascultă, o țară unde antiteza
între partide se preface în
adevărată dușmănie, unde
Domnul nu are puterea să-i
împace. O asemenea țară e
menită să fie pradă vecinilor
ei. Iar dacă acela care are în
sufletul său (țara) reprezintă
ideea statului își ridică frun-
tea cu îndrăzneală, el cade
zdrobit ca și idolul de fier cu
picioarele de lut”.

Istoria se repetă,
parcă aceleași personaje ne
patronează existența. Noi
suntem nimicul care votează
pentru a mai aduce la con-
ducere un „patriot” care
lovește cu paltonul de
capota mașinii pentru că su-
pusul nu a deschis ușa. Cât
am afurisit eu acel istoric
care a spus: toate popoarele
au făcut pe noi. Astăzi eu
cred că noi am lăsat acele
popoare să ne umilească
prin aleșii noștri.

După 143 de ani sun-
tem aceiași supuși, fără de
țel și fără conștiință
națională.

●
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Nicadorii (2)Nicadorii (2)

Ion
Coja

„F„Faţă de un com-
portament atât de aberant al
autorităţilor, ce se putea
face pentru a-i pune capăt
sau pentru a-l împiedica să-
şi producă efectele?

Trebuie spus foarte
limpede că pe cale legală
nu se putea face nimic! În
termenii statului de drept,
cum am zice noi azi, nimic
nu putea împiedica punerea
în fapt a hârtiilor semnate
de primul ministru. Oligarhia
politică (rege şi parlament)
era, în cea mai mare parte,
legată prin aceleaşi servituţi
care aveau să-i fie fatale lui
I.G.Duca. Pe cât era
această clasă politică de
incapabilă de a sesiza peri-
colul şi de a i se opune, pe
atât era de evident şi de in-
acceptabil acest pericol
pentru membrii Mişcării Le-
gionare. De unde le venea
acestor tineri luciditatea, ca-
pacitatea de a înţelege
numai ei corect situaţia în
care se afla Ţara? Cred că
din cel puţin două surse: (1)
inteligenţa şi competenţa
intelectuală profesională (le-
gionarii, cu mici excepţii, au
reprezentat elita generaţiei
lor) şi (2) autenticitatea şi
profunzimea sentimentului
patriotic, naţionalist, a in-
stinctului naţional de
apărare.

Istoria Mişcării Le-
gionare este istoria
confruntării spiritului cav-
aleresc al legionarilor cu
spiritul mercantil,
tranzacţionist, al politicie-
nilor. Dacă a fost ceva care
a dat, prin contrast, un con-
tur precis spiritului legionar,
cultului pe care aceştia l-au
avut pentru onoare, pentru
datoriile cu care te încarcă
condiţia de om, de român,
apoi acest ceva a fost însuşi
politicianismul epocii, con-
textul politic în care au
evoluat legionarii. Acest
politicianism, în termeni mai
exacţi corupţia şi irespons-
abilitatea clasei politice, îşi
crease un instrument juridic
infailibil, care permitea fel şi
fel de stratageme avocăţeşti
prin care delapidatorii
bunului public, vânzătorii de
ţară, să nu ajungă niciodată
după gratii. Ce trăim noi azi
seamănă destul de bine cu
ce se întâmpla în România
anilor ’30. Numai că atunci
era mai evident pericolul din
afară, al dezagregării
României Mari. Acest peri-
col nu aş zice că azi este
mai mic sau că nu există!
Dimpotrivă! Este poate mai
mare ca-n anii ’30, dar este
mult mai discret, mai bine
disimulat sub felurite lozinci

şi structuri europenizante,
uzând de arme mai eficiente
decât cele aflate în dotarea
armatelor, cum ar fi arma
financiară sau arma
psihologică! Aceasta din
urmă având ca principal
obiectiv şi pe acesta: să
împiedice societatea
românească de a recupera
la parametrii ei reali
prestaţia Mişcării Legionare
pe plan istoric, al istoriei
naţionale şi universale!

Aşadar, cam aces-
tea au fost împrejurările în
care trei tineri legionari şi-au
asumat datoria de a face tot
ce puteau ei face în situaţia
dată. După inima lor, nu
puteau sta nicicum
indiferenţi, nepăsători, inac-
tivi. Iar după mintea lor,
maximum de eficienţă au
gândit că l-ar putea avea
execuţia exemplară a pre-
mierului care greşise atât de
grav faţă de Ţară şi Neam.
Un asasinat care să aibă
valoarea unei execuţii ex-
emplare, exemplară pentru
ceilalţi politicieni, prin care
aceştia, rămânând în viaţă
şi în activitatea politică, să
priceapă că nu mai pot
conta pe corupţia din
justiţie, pe caracterul aces-
teia atât de părtinitor faţă de
magnaţii zilei! Să afle deci
că a apărut în România o
justiţie pe care n-o mai poţi
sfida la nesfârşit, speculând
fie slăbiciunile şi portiţele de
scăpare oferite de lege
celor cu mulţi bani, fie dând
obol corupţiei şi ticăloşiei
magistraţilor.

Celor trei tineri, ulte-
rior supranumiţi nicadori, le-
a fost uşor să-l împuşte pe
I.G.Duca, la Sinaia, pe per-
onul gării. Duca era fără
gardă de corp, iar poliţistul
gării n-a intervenit nici
măcar după săvârşirea
atentatului. Până aici nimic
extraordinar. Partea de
„noutate” ─ ca să zic aşa
fără să par prea cinic, ele-
mentul fantastic pe plan
comportamental al nicado-
rilor, se manifestă, se pro-
duce după actul tragic şi
propriu-zis inuman al
asasinării lui Duca. Un
asasinat rămâne totuşi un
asasinat!… Numai că de
data asta, după asasinat,
asasinii nu se mai comportă
deloc ca nişte criminali, ca
nişte oameni fără de lege.
Deşi ei puteau să fugă, să
se facă nevăzuţi şi să scape
de pedeapsă (sau măcar să
încerce, instinctiv, s-o facă),
cei trei nici nu se gândesc la
aşa ceva! Ei au în cap cu
totul altceva decât să
scape! Să fugă!

Ci, după ce Duca se
prăbuşeşte mort, făptuitorii
pleacă în căutarea
autorităţilor absente şi care

întârziau să apară, pentru a
se preda! După versiunea
auzită de la dr. Şerban Mil-
coveanu, mai recentă şi mai
proaspătă în mintea mea,
cel care slobozise din re-
volver gloanţele ucigaşe a
aruncat imediat arma, a ridi-
cat mâinile în sus şi a pornit
spre postul de poliţie să se
predea. Se pare că nu l-a
găsit imediat pe şeful de
post!… Ceilalţi doi cama-
razi, care îl însoţiseră
neînarmaţi, au luat trenul
până la Bucureşti, unde s-
au predat şi au cerut de la
bun început, şi până s-a dat
sentinţa de condamnare, să
fie consideraţi la fel de
vinovaţi ca şi camaradul
care apăsase pe trăgaciul
revolverului.

Este greu de recon-
stituit ce a fost în mintea
celor trei feciori. (Este
sarcina scriitorilor români să
reconstituie aceste gânduri,
în cele douăzeci de romane,
cinci piese şi zece filme pe
acest subiect, cu care scri-
itorii români sunt datori, în
momentul de faţă, faţă de
publicul cititor românesc. N-
avem o literatură despre
acest moment de istorie
românească, atât de dra-
matic şi atât de nepereche!
Avem în schimb zeci, sute
de romane, piese de teatru
şi filme despre eroii
ilegalişti, inventaţi şi ireali,
expresie a unei prostituţii în
masă a intelighenţiei
româneşti!… Să fim atât de
inconştienţi în continuare şi
să credem că pentru atâta
ticăloşie nu ne va bate
odată şi odată mult prea
îndurătorul Dumnezeu?!)

Dar este uşor de
înţeles, de reconstituit ce s-
a petrecut în mintea celor
care se ştiuseră până atunci
în siguranţă, la adăpost de
vreo pedeapsă pentru
ticăloşiile şi matrapa-
zlâcurile cu care se ştiau
vinovaţi faţă de Ţară. Te poţi
apăra de cineva care ar
încerca să te ucidă, nu e nici
o problemă să-l împiedici,
dacă ştii că insul va căuta
un prilej favorabil ca după
săvârşirea omorului să
poată dispărea nevăzut sau
măcar neidentificat. Greu nu
e să-l ucizi pe cel vizat, ci
greu este să scapi după. Şi
nu e greu să-ţi dai seama că
orice plan de a asasina pe
cineva se amână, uneori
sine die, până se iveşte îm-
prejurarea care să fa-
vorizeze, după producerea
asasinatului, fuga de la faţa
locului! Orice asasin „nor-
mal” asta urmăreşte: să
scape după săvârşirea
crimei!

Iată însă că unii nu
vor, nu ţin neapărat să
scape! Pe aceştia, practic,

nu-i poţi împiedica să-şi
ducă la capăt funestul an-
gajament. Pe indivizi ca
Princip Gavrilo, asasinul de
la Sarajevo, care a
declanşat astfel primul
război mondial, fără să-i
pese de ceea ce se va în-
tâmpla cu el după
săvârşirea crimei, nu-i poţi
opri. Princip s-a comportat
oarecum ca un kamikadze!
Nicadorii au mers însă cu
un pas mai departe! Exact
ca şi camarazii lor care,
câţiva ani mai târziu, îl vor
împuşca pedepsitor pe un
alt prim-ministru român, Ar-
mand Călinescu: după
săvârşirea asasinatului
puteau şi ei să dispară de la
locul faptei şi să rămână
sau să încerce să rămână
neştiuţi de nimeni, să scape
aşadar cu viaţă, în libertate!
Se aflau doar la vârsta când
viaţa şi libertatea îţi sunt mai
dragi ca orice!… Nicadorii
însă aveau ceva la care
ţineau totuşi mai mult decât
la viaţă şi la libertate! Acel
ceva îi împinsese la gestul
oribil al crimei! Şi acel ceva,
în autenticitatea sa, nu
putea fi afirmat, nu era pro-
priu-zis real decât dacă
după asasinat nicadorii
rămâneau la locul faptei,
asumându-şi-o în toată lib-
ertatea de a o face sau nu,
acceptând consecinţele
legii, semn că respectă
legea şi legalitatea, dar în
acelaşi timp o găsesc
lacunară sau neputincioasă
faţă de crimele altora! Ale
celui ucis îndeosebi!

Evident, dacă
I.G.Duca ar fi fost însoţit de
o gardă de corp, asta nu i-ar
fi împiedicat pe nicadori să
acţioneze, iar după asasinat
lucrurile s-ar fi desfăşurat
„normal”, adică cei trei tineri
naţionalişti ar fi fost
imobilizaţi sau împuşcaţi şi
ei de către membrii gărzii de
corp, iar asasinarea lui
I.G.Duca ar fi rămas o miz-
erie în plus în cartea
noastră de istorie. Întâm-
plarea „fericită” (sic!) că
Duca nu era însoţit, ceea ce
crea ocazia unui asasinat ai
cărui autori să scape
neprinşi şi nepedepsiţi, face
ca gestul nicadorilor să se
salveze, să se ofere
posterităţii în toată tragica
sa splendoare.

Această splendoare,
Petre Ţuţea şi Simion Gh-
inea m-au ajutat s-o pricep,
s-o resimt, s-o înţeleg ca
mod de comportament civic
absolut, mai presus de care
este greu de imaginat un alt
fel de a te jertfi pentru legea
supremă: salus reipublicae.
„Salvarea Ţării, a Neamului,
este legea cea mai presus
de toate legile: suprema
lex.” Nicadorii nu au încălcat

această lege, ci, dimpotrivă,
i s-au supus fără preget!

Salus reipublicae
suprema lex… Această lege
o nesocotise I.G.Duca, iar
codul penal şi practica
judiciară îl lăsau nepedepsit
pe infractor. Pe I.G.Duca şi
pe alţii care ştiau bine că
săvârşiseră mari ticăloşii
pentru care însă nu aveau
niciodată să plătească în
faţa instanţelor atât de
corupte ale României inter-
belice. Dar iată că apare o
instanţă nouă, insensibilă la
subtilităţile avocăţeşti şi la
forţa banului de a corupe pe
oricine. O instanţă care
face, din interesul naţional,
principiul suprem al justiţiei!
O instanţă care nu confundă
justiţia cu legalitatea! Care
nu recunoaşte legile
măsluite, gândite pentru
folosul marilor vânzători de
Ţară. Această justiţie a
acţionat prima oară prin
nicadori şi apariţia ei e uşor
de imaginat ce reacţie a
stârnit în clasa politică a
profitorilor de pe urma celor
mulţi şi prea buni şi prea
blânzi, şi uşor de prostit nu
pentru că ar fi proşti, ci pen-
tru că sunt capabili să vadă,
chiar şi-n ticăloşia şi ne-
dreptatea cea mai mare,
voia Domnului. Facă-se!

Cu aceeaşi credinţă
în Dumnezeu, legionarii au
mers şi ei după pilda
cristică, a Celui Ce a
propovăduit învăţătura iu-
birii împinsă până la gestul
paradoxal de a-i oferi celui
ce te-a pălmuit o dată şi
celălalt obraz! Numai că
acelaşi Iisus ne-a învăţat că
sunt momente când trebuie
să mai pui mâna şi pe biciul
pedepsitor, nu pentru a te
apăra pe tine, fiinţă
trecătoare, individ sortit unei
existenţe efemere, ci ca să
te pui stavilă când celălalt
atentează la veşnicia nea-
mului tău, la integritatea
comunităţii în care te-ai
născut şi care ţi-a dat iden-
titate în faţa lui Dumnezeu!
Ca să-i aperi pe ai tăi!…

Da, întorci şi celălalt
obraz, dar numai dacă e
vorba strict de obrazul tău,
ca ins, ca persoană. Dar
când cineva loveşte în
obrazul neamului tău, atunci
şi Iisus, şi Moise, şi oricine,
toţi te învaţă la fel: să fii
necruţător! Sub această
boltă de semnificaţii se în-
scrie gestul nicadorilor şi, în
mare, toate violenţele
comise de legionari!

-continuare în pagina a 4 a-
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NNu am eu nici
căderea şi nici posibilitatea
de a discuta asasinatul
politic ca soluţie, soluţie pe
care istoria a încercat-o în
toate timpurile şi pe toate
meridianele lumii. Asasi-
natul politic nu a fost inven-
tat de legionari! Dar este
evident că legionarii sunt
acuzaţi pentru aceste asasi-
nate cu o insistenţă şi o
strategie a dezinformării
atât de bine pusă la punct
încât trebuie să ne întrebăm
ce anume supără în mod
specific şi pe cine supără
faptul că legionarii, pe par-
cursul a mai puţin de 20 de
ani, până în septembrie
1940, când ajung ei la gu-
vernare, săvârşiseră câteva
asasinate (Manciu, Duca,
Stelescu, Armand Călinescu
şi … cam „atât”), iar îm-
potriva lor autorităţile, sub-
liniez: autorităţile, ocolind
legea, încălcând-o chiar,
uciseseră cu de la sine voie,
a regelui şi a zbirilor poliţiei
şi din guvern, uciseseră
peste 300 (trei sute) de
tineri care, ca persoană, ca
individ, nu săvârşiseră nici o
infracţiune, nici o
fărădelege. Se uită lucrul
acesta sau este complet ne-
cunoscut de cei care îi
consideră mai departe pe
legionari nişte asasini prin
excelenţă, adică prin men-
talitate şi prin program
politic.

Mai sunt oare le-
gionarii, la acest „scor” atât
de categoric, 300-4, mai
sunt ei asasinii sângeroşi şi
bezmetici pe care ni-i
prezintă fel şi fel de istorici
şi publicişti care uită cu
consecvenţa cea mai
stranie să amintească
circumstanţele, atât de fa-
vorabile legionarilor, în care
aceştia s-au simţit obligaţi
să recurgă la forma
supremă de apărare?! Căci
legionarii aşa s-au simţit şi
aşa au şi fost atunci când au
ridicat braţul pedepsitor: în
legitimă apărare. Dar nu în
apărarea propriei persoane,
ci în apărarea Neamului!

De ce atâta
minciună şi atâta
propagandă de discreditare
şi calomniere a legionarilor?
Bănuiala mea este că le-
gionarii, prin modelul lor de
comportament, prin tezele şi
principiile activismului lor
politic, găsiseră o formulă
viabilă, poate că cea mai
bună din câte s-au încercat
până azi, o formulă prin
care spiritul vechi, cav-
aleresc, al cultului pentru
virtuţile vitejeşti, pentru
onoarea şi demnitatea cu
care intri în luptă, al respec-
tului pentru adversarul în-

frânt, se arăta mult mai
atrăgător pentru tineretul
României (mâine pentru
tineretul Lumii!), mai
atrăgător decât noua religie
a Banului, a drepturilor omu-
lui, a democraţiei minci-
noase, a spiritului levantin
mercantil pentru care orice
valoare umană se poate
echivala într-un număr mai
mic sau mai mare de arginţi!

Nicadorii, în mod de-
osebit, au găsit cum să dea
peste cap întregul sistem de
apărare pe care şi l-au

creat, prin minciună şi
înşelătorie, adversarii lor,
sistem de apărare care a
transformat democraţia, ca
sistem politic, şi justiţia, ca
instituţie, le-a transformat în
prestatori de servicii pentru
caracatiţa mondială a
corupţiei, infiltrată până la
cel mai mărunt funcţionar
de stat. La toate nivelurile
posibile, corupţia era şi este
protejată prin justiţia statului
de drept şi prin sistemul par-
lamentar democratic, care a
scornit legile strâmbe ale
acestei lumi exasperante
pentru orice suflet cinstit,
însetat de dreptate! Căci,
da, se mai nasc şi astfel de
suflete! Meciul e departe de
a se fi încheiat în favoarea
celor ce se nasc fără suflet
ori şi-l pierd în confruntarea
cu nenumăratele ispite ale
păcatului.

Nicadorii, din toată
istoria lumii, reprezintă mod-
elul cel mai eficient şi deci
cel mai periculos pentru cei
care se ocupă cu stricarea
vieţii pe pământ, cu denatu-
rarea până la depravare a
fiinţei umane. Modelul cel
mai eficient al acţiunii indi-
viduale justiţiare! Mai pre-
sus de încrâncenarea unui
kamikadze, nicadorul face
din asasinatul politic o
demonstraţie de spirit
justiţiar absolut. (Nu insist,
las altora să descifreze în-
tregul evantai, atât de

bogat, al semnificaţiilor
morale pe care le stârneşte
în mintea noastră gestul,
modelul nicadorilor.)

Conchid doar: în is-
toria asasinatului politic,
soluţie cu care în zadar ne
vom declara noi în deza-
cord, căci nu prin dezacor-
dul nostru îl vom curma, în
această sumbră istorie a
crimei din raţiuni politice,
nicadorii reprezintă cazul
cel mai „curat”, aproape an-
gelic (sic!), întrunind o serie
de circumstanţe care nu

numai că atenuează din
vinovăţia făptuitorilor, dar îi
şi înnobilează pe aceştia. În
definiţia nicadorilor, genul
proxim este modelul
kamikadze, iar diferenţa
specifică este aceea că
nicadorii, după ce şi-au
atins ţinta, rămân în viaţă şi
în libertate, dar se predau
autorităţilor, ştiind bine ce-i
aşteaptă: moartea. O aleg
însă de dragul semnificaţiei
pe care, în felul acesta, sun-
tem obligaţi să o dăm ges-
tului lor: gest justiţiar, prin
care Dumnezeu se rosteşte
asupra celor omeneşti! Gest
născut din credinţa în drep-
tate şi adevăr! Gest născut
din dragostea pentru ceilalţi!
Gest de martir, de martir
care alege martirajul pentru
a-i întări pe ceilalţi în
credinţa lor că onoarea şi
demnitatea sunt virtuţile prin
care merităm să ne
considerăm plăsmuiţi după
chipul şi asemănarea lui
Dumnezeu!

Cel puţin la fel de
elocvent este şi gestul „de-
cemvirilor”, al celor zece
tineri legionari care, în iulie
1936, îl ucid pe Mihail Ste-
lescu, comandant legionar,
exclus din Mişcare, printre
altele şi pentru tentativa de
a-l asasina pe Corneliu
Zelea Codreanu, prin
otrăvire. Recidivând, Mihail
Stelescu este pedepsit „ex-
emplar”, ca trădător al ca-

marazilor săi, al cama-
raderiei, al înaltelor idealuri
care îi adunase laolaltă.
Asasinii propriu-zişi au fost
numai doi, dar ceilalţi opt şi-
au asumat aceeaşi respon-
sabilitate tocmai pentru a se
înţelege că nu e vorba de o
crimă, de un asasinat, nici
măcar unul ritual, ci de o „at-
itudine” morală faţă de actul,
mai grav decât orice asasi-
nat, al trădării. Cei zece,
care făcuseră parte din
acelaşi cuib legionar cu
trădătorul Mihail Stelescu,

ştiau bine că vor fi
condamnaţi la închisoarea
pe viaţă, dar n-au pregetat
să meargă să se predea la
poliţie, deşi erau, practic,
nevinovaţi.

Aidoma au procedat
şi legionarii care, în septem-
brie 1939 l-au „executat” pe
Armand Călinescu, prim-
ministrul asasin, care avea
pe conştiinţă viaţa (şi
tinereţea) Căpitanului, a
nicadorilor şi a decemvirilor,
ucişi prin ştrangulare de
gardienii care îi păzeau.
Grupul de legionari condus
de avocatul Miti Dumitrescu
au procedat şi ei la fel,
predându-se autorităţilor
după săvârşirea asasinatu-
lui pedepsitor, justiţiar.

Şi decemvirii şi
grupul Miti Dumitrescu, sunt
deopotrivă de nicadori ca şi
primii nicadori, cei din de-
cembrie 1933.

P o s t e r i t a t e a
românească nu s-a învred-
nicit să descifreze
semnificaţiile modelului de
comportament pe care l-au
imaginat nicadorii. Nici nu e
de mirare! Eternitatea
nicadorilor e abia la început!
Eternitatea, în care s-au în-
scris nicadorii, nu se
termină odată cu cei care au
minţit şi vor minţi mai de-
parte despre nicadori, de-
spre legionari! Numărul
mincinoşilor, slavă Domnu-
lui, este tot mai mic!… Iar al

„nostru”, har Domnului, va
creşte, dând înţeles,
semnificaţie, nu numai ges-
tului nicadorilor, ci şi
trecătoarelor noastre vieţi!

Şi o ultimă pre-
cizare: cuvântul nicador s-a
născut în mediile legionare,
prin combinarea primelor
silabe din numele celor trei
nicadori din decembrie
1933: Nicolae Constanti-
nescu, Caranica Ion, Doru
Belimace. Nicadorii din iulie
1936 s-au numit: Ion
Caratănase, Iosif Botânzan,

Ştefan Curcă, Ion Atanasiu,
Bogdan Gavrilă, I.G.State,
Ion Pele, Radu Vlad, I.
Trandafir şi Ştefan
Georgescu.

Nicadorii din sep-
tembrie 1939 se numeau:
Miti Dumitrescu, Gigi
Paraschivescu, Marin
Stănciulescu, Nelu
Moldoveanu, Ion Vasiliu,
Traian Popescu-Puiu, Cezar
Popescu, Ovidiu Isaiia,
Jean Ionescu.

Tuturor, plecăciune.
Dumnezeu să-i ierte!

P.S. Şi o ultimă în-
trebare: asasinatele din
noiembrie 1940 pot fi reven-
dicate în numele modelului
nicador? În mod sigur,
asasinii lui Nicolae Iorga şi
Virgil Madgearu nu au pro-
cedat ca nişte nicadori, ca
nişte legionari, ci ca nişte
ucigaşi plătiţi. De aceea Tra-
ian Boieru şi echipa sa au
fost excluşi din Mişcarea
Legionară. Motiv în plus ca
să părăsim pentru tot-
deauna formula „legionarii i-
au asasinat pe Nicolae
Iorga şi Virgil Madgearu”.
Este o formulă complet
greşită. 

(sfârșit)

●
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Când nici privirile nu le vom mai ridica…Când nici privirile nu le vom mai ridica…

Cezar Adonis
Mihalache

SSă dormim pe mai
departe și o să ne trezim că
toate învinuirile „de azi”,
vizând negaționismul și
neasumarea în masă a unor
culpe inventate de alogeni și
feluriți venetici, vor fi de de-
parte cel mai mic păcat de
care vom fi acuzați, noi
românii… Mai grav, mai
reprobabil va fi gestul de
promovare a românismului.
Nu de înălțare, nu de
semețire prin cuvânt și
fapte, ci de simplă aducere
amintire… De rememorare
a lui așa cum a fost și am
fost, și nici măcar cu mult
prea multe generații în
urmă, ci mai aproape ca un
ieri… Cum a fost să fim
români… Și cum vom fi
când românismul va mai
pâlpâi doar prin îndrăzneala
de a citi prin cărțile desfere-
cate din poduri, dezidite din
ascunzătorile din pereții și
temeliile caselor care ni se
înstrăinează… Abia atunci
vom consemna adevăratele
pedepse… Pedepsele prim-
ite pentru indiferența
noastră în fața crimelor unor
nesemeni… Pentru că
negaționismul poate fi în-
dreptat, „corectat”… Este un

inventat delict de opinie, dar
care, prin amenzi și asumări
impuse, poate fi folositor
noilor „stăpâni”, poate fi „în-
tors” pentru a cuminți
potrivnicele ridicări de
sprâncene, și nu împotriviri
cu arma la picior, cu man-
ualele și cărțile de istorie pe
masă, cu limba română la
baionetă…

Negarea holocaus-
tului va putea rămâne dară
un „banal” delict de opinie…
Ce va putea fi corectat de
veneticii veniți peste noi
pentru a ne fărâmița în
spărturi de neam, pentru a
ne transforma pe noi în alo-
geni, iar pe ei în stăpâni…
Și toate acestea doar pentru
că noi nu am știut a sta de
veghe la temelia devenirii
noastre, la fruntariile unei
nemărginiri transformate în
mărginirea unor gratii pe
care ni singuri le-am zidit…

Românismul va fi
însă o acuzație „capitală”…
Căci, pentru cei ce s-au
așezat peste noi, pentru cei
ce astăzi își înfig picioarele
în brazdele noastre,
românismul nu are leac…
Nu poate fi corectat prin
reeducare, ci doar înlăturat
dimpreună cu toți aceia care
îi vor ține partea până la cel

din urmă lui suflu din
răsuflările ce nu vor mai
consemna anii unui veac, ci
poate pe cei ai unui dece-
niu… Și nu nu va mai fi
vorba nici măcar de acel
românism profund de a
spune cine am fost… De a
ne zugrăvi râul și ramul de
la care ne tragem… De a ne
spune istoria așa cum a fost
ea, milenară, înainte de a fi
ucis mileniile în câteva se-
cunde-ani de
nechibzuință… Ci de a ne
mai rostui rostirile poate

chiar în propria limbă. De a
mai gândi… Căci da,
românismul va ajunge, nu
delict de opinie, pentru a
putea fi eventual „îndreptat”
cu o amendă, cu o reedu-
care, cu o autoasumare a
„vinovăției”, ci un delict de
viață în sine ce nu poate fi
redus, minimizat, ci doar
înlăturat. Strivit pentru a
face posibilă înlăturarea
ființelor-consistență.

Și nu trebuie să mai
lâncezim nici măcar un
veac… Pentru că nu o să ne
mai prindă un centenar…
Va fi nevoie de mult mai
puțin… De câteva fărâme
de timp pentru a ajunge
fărâme de istorie… Ale Isto-
riei de care ne-am bătut
joc… Pentru că asta
înseamnă oglinzile între
care am fost înghesuiți pen-
tru a ne face țăndări
dimpreună cu ele… Și nu
pentru „ușurarea” elevilor se
degrevează astăzi pro-
gramele… Nu din milă pen-
tru spatele lor pentru a nu
mai fi îndoiți de greutatea
„ghiozdanelor”… Ci pentru
î n d o c t r i n a r e a
holocaustică… Pentru că, în
momentul în care mucegaiul
vomitiv al promovării, nu
doar al unui anti-românism
deșănțat, ci a însăși
înlăturării noastre din istorie,

vine și ne diktează că este
nevoie „de mai multă îndoc-
trinare holocaustică”, supra-
punându-și tezele
„inshreiste”, peste golurile
pe care le lasă ministerul
educație, este vorba de o al-
tfel de „curriculă”… Fără is-
torie în programe, fără latina
străbunilor, fără nimic ce ar
putea fi sămânță de trezire
pentru generațiile ce vin, ba,
poate cu ore de ebraică, de
civilitate avem deja!, pentru
ca înstăpâniții din
cumsecădenie, nepăsare,
indiferență și lașitate să
învețe și limba noilor
stăpâni. Și este trist că nici
măcar oamenii de cultură,
ultimii răzeși ai unui neam,
nu se ridică… Nu
protestează împotriva
îndepărtării de cultura
autohtonă pentru a face loc
manifestărilor în care, nu
doar limba română este
dată la o parte, nu doar isto-
ria, nu doar jertfele acelora
care au stat de veghe sunt
alungate, ci noi, noi înșine
suntem striviți.

Veniți!… Smulgeți-
ne, striviți-ne, înlăturați-
ne!… De acum, nici privirile
nu le vom mai ridica a
pavăză… Dar nu din teamă;
ci din indiferență și neghio-
bie…

●
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Grid
Modorcea

SSe apropie iar
alegerile. Când e vorba de
ciolan, nici nu mai contează
pandemia. Am găsit din nou în
cutia de scrisori un fluturaș de
la d-na Clotilde Armand, eu-
roparlamentar român, dar
născută în Franța, cu o lungă
viață în Hexagon, inginer de
profesie, devenind și cetățean
român prin căsătoria cu un
român. Străinii care ne conduc,
încă nu sunt chinezi, dar vor
veni și ei. Sper că nu o să mor
și o să-l apuc pe noul
președinte Chinez al
României. Deocamdată avem
parte de un sirian, Arafat, și de
un etnic german, supranumit
Clausfobie, diriguitorii pan-
demiei, împreună cu Ludcovid,
primul ministru, care nici el, se
pare, nu se trage dintr-un tara-
boste dac (are etnie
maghiară). Dar asta e
democrația, cu porți deschise,
cu tot felul de fluturași. Nu
există nici o condiție patriotică,
adică nu trebuie să simți
românește. România a fost
mereu o vacă de muls pentru
străini. Asta se numea sau se
mai numește ospitalitate, renu-
mita ospitalitate la români, vă
mai aduceți aminte?! Dar asta
nu e politică, e jaf.

Fluturașul. Vaca de
muls. Pe o față este fața d-nei
Armand (și România a avut în
istoria ei un Armand, primul
ministru Armamd Călinescu,

asasinat de legionari), iar pe
cealaltă față mesajul, care are
titlul „Ce înseamnă Pactul
Verde European pentru
București?”… Și urmează
punctele: Transport mai puțin
poluant, Clădiri reabilitate, Mai
multă verdeață, Reciclarea
deșeurilor, O gestionare mai
bună a apei,Fonduri pentru
cercetare. Cred că d-na Ar-
mand nu are ce face, adică
încasează o mare sumă ca eu-
roparlamentar al României și
trebuie să-și justifice funcția,
așa că din când în când ne
strecoară un fluturaș pe sub
ușă, ca să știm că există. Dar
bifarea asta nu ne ajută la
nimic. O înșiruire de banalități,
luate de pe programele eco-
logice internaționale. Este
exact cum procedează și alți
colegi de-ai săi, care așa își
câștigă prestigiul, cu minciuni.
Ne aducem aminte cu tristețe
de fluturașul lui Sebastian Bur-
duja, vicepreședinte PNL, care
ne convoca să ne spunem
părerea despre cum merge
sectorul I și nu s-a prezentat la
întâlnirea anunțată. Și și-a con-
tinuat sarabanda de minciuni
fără nici o scuză! Model de
bătaie de joc. Și el ne promitea
marea cu sare. Mințea de
înghețau apele că face minuni
în Capitală. Cu astfel de
mincinoși, Bucureștiul arată pe
fluturași ca un paradis care
poate fi aplaudat și din cos-
mos. Dar d-na Armand ne
aduce ecologia parisiană. Din
cine știe ce vilă ne transmite
aceste mesaje, practice poate

pe alte meleaguri, dar ireraliz-
able la noi. Și am să spun de
ce?  Conform Pactului Verde
vom trăi ca în paradis. Așa ne
promitea și un primar
„oprescoit” zis Pasarelă, că va
face pasarele ca la Tokio, să
devină Bucureștiul o capitală
de invidat, soarele răsare al
Europei. Ceea ce ne promite
d-na Armand, la fel, este
neconvingător, fiindcă așa
ceva nu există nicăieri, poate
în Germania să fi văzut anu-
mite orășele ale viitorului. Și la
noi, în România, cunosc sate
cu poluare zero. E o
listă de minciuni. Poate că d-na
Clotilde crede cu sinceritate în
ceea ce ne-a scris, dar atunci
e inconștientă. Când se va pe-
trece ce ne scrie dânsa? Și
cine va face așa ceva? Care
sunt oamenii noi, care  vor ști
să investrască în acest Pact
Verde? Guvernanții nu știu să
administreze o gripa, și d-na
Armand vrea să câștige
războiul!? Poate cu oameni ca
Barna, alt mincinos, care nu e
în stare să răspundă la
mesaje, așa cum nu răspunde
nici d-na Clotilde. Aici e marea
mizerie, lipsa de morală.
Politrucii au găsit această
formulă cu flutrașii, dar în rest,
nici nu le pasă de mesaje, poți
să le trimiți proiecte geniale
pentru țară, le ignoră. Nu
răspund. La fel cu pandemia.
Dau legi, iau măsuri, ca să fie
acolo, să arate la OMS și Brux-
elles că s-au luat, dar de apli-
cat nu se aplică, mor oamenii
cu zile, cum am arătat anterior.

Nu trebuie să mai argumentez
adevărul evident că Nesimțirea
conduce România. Dacă d-na
Armand, care a fost și consilier
la sectorul 1, chiar vroia să
facă ceva pentru București,
trebuia pe fluturașul ei să aibă
acest punct: Consolidarea
clădirilor cu bulină roșie,
rămase așa de la cutremurul
din 1977. Doar a prevăzut în
pact un punct: „Clădiri reabili-
tate”. Dar care clădiri? Nu dă
un exemplu. Fuge de
concretețe ca dracul de
tămâie. (Sper că a învățat sen-
sul câtorva proverbe
românești). Ne promite în
schimb „consum minim ener-
getic, fațade cu obloane, per-
gole, perdele vegetale,
acoperișuri cu panouri solare”.
Ca pe Champs Elysées!

În biografia sa am citit
că are legătură cu Jean Girau-
doux. Deci avem de-a face cu
un om de cultură. Știe câte bib-
lioteci sunt în paragină în
București? Câte cinematografe
abandonate sau devenite câr-
ciumi? Și ce se îmtâmplă cu
soarta clădirii de pe Magheru,
unde era Librăria „Sadovenu”,
landmark pentru istoria litera-
turii române contemporane? Îi
pasă de acest troc, că foștii
proprietari recuperează o
clădire, apoi o abandonează
(acesta-i jaful democației, re-
versul libertății!), așa cum se
întâmplă și cu faimoasa „Casa
Monteoru”, fostul sediu la Uni-
unii Scriitorilor, acum
abandonată. Există o casă pe
strada Polonă, cu coloane

făcute de Brâncuși, la fel,
abandonată. Dar a auzit de
casele concepute de faimoșii
artiști-arhitecți Marcel Iancu,
Octav Doicescu, Duiliu Marcu,
Ion Mincu, Horia Creangă,
Petre Antonescu, George
Matei Cantacuzino, multe
lăsate în grija timpului, care nu
iartă?! Soarta clădirilor vechi
este o tragedie a Bucureștiului,
sunt în ruină, cum discutam și
cu dl. Răzvan Theodorescu, pe
când era ministrul culturii, deci
tot ce înseamnă „Micul Paris”,
e în doliu, cu arhitectura la
pământ. Dar câte galerii de
artă mai are azi Bucureștiul,
știe d-na Clotilde? Pactul ei nu
spune nici un cuvânt de soarta
culturii. Știe că prin nesimțirea
edililor, o clădire în care își
avea sediul Uniunea
Cineaștilor, pe Magheru, este
cu bulină roșie de peste 40 de
ani și că frumoasa activitate a
cineaștilor a fost omorâtă? De
decenii întregi cineștii români
nu mai au unde să-și
desfășoare activitatea!

Măcar acest lucru să-l
facă d-na Armand, să se zbată,
să-și pună la lucru toate zba-
turile verzi și tehnologice, ca să
se redea dreptul cinematogra-
fului „Studio” să funcționeze. E
inadmisibl ce crimă morală se
petrece cu atâția edili nesimțiți,
cărora nu le pasă de viața
adevărată, care nu poate ex-
ista fără viața culturii, fiindcă ei
sunt interesați de Pactul cu Sa-
tana!

●


