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„A sosi pe lume într-o ţară liberă

şi civilizată este o mare favoare

a soartei.” 

- Vasile Alecsandri
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Tot noaptea… Tot ca hoții…Tot noaptea… Tot ca hoții…

Cezar Adonis

Mihalache

PPoate doar pentru o
altfel de molimă… Dar, în
esență, pentru același scop
sinistru: circul politic… Pen-
tru că, de fapt, asta s-a
vrut… Scandal în spitale și
în stradă, transmisiuni „live”,
propagandistic-provoca-
toare, camere TV luând în
vizor pacienții scoși pe tro-
tuare ca la cutremur, toate
părți-scenariu al bagajului
diversionist al mimilor epigo-
nici… Iar acolo unde ar fi
trebuit să fie un simplu
transfer sanitar, fie el și im-
provizat, s-a emis codul de
răfuială politică al unei
acțiuni de evacuare în forță
a pacienților… De aruncare
a lor în stradă, seara, apoi
noaptea, dincolo de limitele
orare legale ale externărilor,
dincolo de posibilitățile de
deplasare ale rudelor ori
aparținătorilor pentru a-i
duce acasă pe aceia ce
aveau indicația de tratament
la domiciliu…

Și nu, nu mult
trâmbițata urgență a
eliberării paturilor pentru
aducerea bolnavilor covid a
fost motivul agitației ca
spectacol sanitar… Pentru
că oricum urmau etapele
reorganizării spitalului golit
de pacienții „de secție”
(ortopedică), trasării cori-
doarelor covid, dezinfecției
și instruirii personalului…
Adică, suficient timp pentru
a asigura un management
sanitar specific, nu de
război, nu de front, nu de
calamități venite peste noi,
ci al unei necesității…

Sigur, ar fi putut fi și
mai sinistru… Ar fi putut in-
terveni confuzia intenționată
transformată deja în
obișnuință… Și gafele
macabre pe post de greșeli
„întâmplătoare”… Iar în loc
de ambulanțe am fi putut
avea la fața locului mașini
de pompe funebre, în loc de
tărgi, oripilanții saci negri,
dar și câteva sicrie
„împrăștiate” pe marginea
drumului pentru o impresie
mass-media și mai
puternică…

Ar fi putut fi cu mult
mai impresionat și dacă
alegeau un alt spital… 
Ori încurcau, din nou,
adresele… Pentru a fi
descălecat circul politic în
curtea unui unități mai ofer-

tante ca imagine a
morbidității… Căci, în afară
de camerele video, de
agitația unor protestatari, ce
altceva ar mai fi putut im-
presiona la o secție de orto-
pedie, fie ea și evacuată în
forță?… Poate doar însuși
penibilul ortopediei ajunse
în stradă… pe propriile pi-
cioare, nu?! Sau poate că
asta urmează… Un spital
mai pertinent ca imagine…
(Vorba aceea, precum nes-
cuza neromânului român
neromânizat Raed Arafat:
„Acum am învățat și mai
mult pe partea de evacuare
a unui spital, anumite as-
pecte pe care trebuie să le
luăm în considerare în vi-
itor”)…

La „Foișor”, ferice,
mâinile și picioarele rupte
nu au fost atât de dureroase
ca imagine… Pentru că nu
strada trebuia impresionată,
fiind un mesaj între taberele
circarilor politici… Semnalul
trebuia să fie mai mult „in-
tern”, și anume faptul că și
unii și alții pot da cu și mai
mult „sânge pe pereți” dacă
opozanții ies de pe
pătrățelele împărțite… Pen-
tru că totul este doar o miuță
în aranjament politic… În
care nu bolnavii, 
nu suferința, nu 
morții contează… Ci 
doar apărarea sinecurilor
politice… Și „managemen-
tul” lor ca beneficii…

Rezultatul circului de
la „Foișor”?… Aceleași
tabere politice nedovedite
între ele, în schimb încă un
capitol-ferpar pe linia dezas-
trului sanitar al țării… Încă
un rând de pacienți scoși de
la șansa tratamentului cura-
tiv ori paliativ… Pentru că, la
„Foișor” nu se puneau la loc
doar oasele rupte, care, nu-
i așa?, puteau fi băgate în
ghips și între pereții, nici
măcar de rigips, ci de carton
al câte unui spital de mu-
cava „modulară” (convertit
de la covidul inițial la „de
toate”), ci se tratau și prob-
lemele oncologice ale bol-
navilor cu tbc și cancer
osos…

Iar scuzele
autorităților și, pe alocuri,
ale guvernanților nu țin 
loc de iertare… Nici 
pentru pacienții care vor
supraviețui (cumva) și fără
îngrijirile medicale nece-
sare, nici pentru cei ce vor
muri (oricum, nu-i așa?) fără
îngrijirile medicale curative

ori, măcar, paliative… Pen-
tru că toate îngrijorările sis-
temului sunt false… Sunt
ipocriziile unui sistem
politico-guvernamental-ad-
ministrativ în care transferul
pacienților între spitale este
numit oficial „evacuare”… Și
atunci, la ce să te mai
aștepți? Or, poate doar
șansa de a ne înscrie din
timp, preventiv, la o rezervă
ati, pe care să o antamăm
precum locul de veci, să ne
mai „salveze”?…

Și poate nici măcar
tot ca hoții și tot noaptea…
Căci nici măcar comparație
nu avem, fiind vorba despre
același tip de personaje…
Aceiași hoți, în aceiași
noapte de umilire a țării.
Pentru că este o acțiune
concentrată de decredibi-
lizare… Și nu mai este
vorba doar despre politi-
cienii din oricare tabără, de-
spre guvernanți și clicile lor
sugative de sinecuri, nici de-
spre slugile sistemului, ba,
nu mai este vorba nici
măcar despre instituțiile
unui stat, ci de Statul în
sine. De transformarea lui
într-o simplă formă-contur,
nu doar fără fond, ci dintr-un
carton al trocurilor și
trădărilor politice ușor de
sfâșiat și mărunțit.

Totul este orchestrat
dară întru generalizarea
batjocurii… O umilire a fon-
dului pentru a-l dovedi ca
fiind o formă fără
substanță… O denigrare a
fiecărei fibre nerănite, ne-
hulite până acum…

O formă, un stat
simplă formă, în care să ni
se dovedească faptul că
biserica nu-și mai poate pro-
teja enoriașii, că spitalele
nu-și mai pot ocroti bolnavii,
dacă sistemul politic, nu
doar cel de guvernare ci și
cel al clicilor, nu vrea, că
instituțiile nu mai pot
reprezenta pe nimeni, că
totul este sortit năruirii
aidoma unui castel de nisip.
Aidoma unui spital din car-
ton, mesajul formelor fiind
tocmai acela că acestea nu
vor mai fi clădite în acea „al-
tfel” de Românie din esențe,
precum fundațiile sănătoase
ale înaintașilor, ci dintr-o
mucava sortită neantului…
Căci un prezent de carton
nu poate proteja între
coperțile sale paginile vi-
itorului…

●

Fără nici o justificare!Fără nici o justificare!

Lili

Crăciun

NNimic nu justifică
scoaterea din spital a 100 de
pacienți cu diferite afecțiuni
ortopedice, unii operați iar
alții așteptând să se opereze
fiindcă spitalul se va trans-
forma în spital covid. Nimic.
Nici urgența, nici gravitatea
cazurilor celor care au covid
și care „nu mai încap” la
secțiile ATI din celelalte spi-
tale. De când și până când o
afecțiune este mai
importantă decât o altă
afecțiune? Se moare și din
pricina unor accidente care
necesită operații făcute de
un medic ortoped, nu numai
de covid. Cum să externezi
oameni abia operați? Cine
răspunde pentru un eventual
deces sau o agravare, o in-
fectare a operației unui pa-
cient trimis acasă?

S-a întâmplat ieri la
București, la Spitalul Foișor,
un spital specializat pe
afecțiuni ortopedice care are
în dotare 21 de paturi ATI şi
200 de paturi care
beneficiază de aparate de
oxigen.

Sars-cov 2 este o
boală parșivă, recunosc. Am
în jurul meu prieteni,
cunoștințe și rude care au
trecut prin ea. Unii s-au re-
cuperat sau sunt în proces
de recuperare, alții au pier-
dut bătălia. Dar este o boală
care ne înconjoară, ne
sugrumă viața și libertatea
de un an de zile, nu are nici
un guvern scuza luării pe
nepregătite.

Dacă spitalul Foișor
avea 21 de paturi ATI și 200
de paturi cu aparate de oxi-
gen, de ce nu au fost
achiziționate mai multe pa-
turi ATI și mai multe aparate
de oxigen cu care să fie
dotate celelalte spitale?
Un an, a trecut un an. Nu o
lună, două. Un an. Un an în
care suntem zilnic amenințați
că vine a nu știu câta
cocoașă și al nu știu câtelea
val. Iar guvernanții, în afară
de a ne spune „stați în casă”,
„nu umblați fără mască” n-au
făcut nimic să ne protejeze
sănătatea. Dacă știau atât
de bine că vin alte valuri și
alte cocoașe, era la mintea
ultimului prost că vor avea
nevoie de mai multe aparate
de oxigen sau de ventilație,
de paturi speciale pentru ATI.
A făcut cineva ceva în acest

sens? Nu. În afară de
amenințări, de a aduce un
popor întreg în pragul depre-
siei, nu a făcut nimeni nimic.

Eliberăm un spital în
toiul nopții. Dăm afară o sută
de oameni speriați, operați,
cu dureri, îi trimitem acasă și
Dumnezeu cu mila. De le-o fi
bine, de le-o fi rău, nu ne mai
interesează, am pasat
răspunderea pe umerii
medicilor de familie. Medicii
de familie s-au specializat
peste noapte în ortopedie?

Întâmplător, sunt un
fost pacient al unui spital de
ortopedie. Un accident, o
triplă fractură maleolară. Am
stat 15 zile în spital, zile de
pre și post operatorii și știu
durerea pacienților care
ajung la medicul ortoped. Nu
vine nimeni fiindcă nu are ce
face acasă, se plictisește și
adoră mâncarea din spital.
Am avut norocul să fi avut
accidentul în 2017. Dar
dacă-l aveam acum? Și dacă
eram internată la Foișor? Mă
lua cineva pe sus și mă muta
la un alt spital? Poate că am
ales Spitalul Foișor fiindcă
am vrut să mă opereze
medicul X, în care am în-
credere. Mă trimit acasă
fiindcă nu eram grav dacă tot
pot să mă mișc, cum am
înțeles că s-a exprimat, rece
și indiferent, acest domn
Arafat? Mi se amână
operația? Cine își permite
să-mi anuleze, să-mi sus-
pende dreptul meu
constituțional la sănătate?

E parșivă boala Sars-
cov 2, recunosc. Dar e și mai
parșiv modul în care au pro-
cedat autoritățile de la
București. După un an în
care au stat indiferenți, ca
niște statui, fără să miște
nimic referitor la dotarea spi-
talelor, au ajuns să dicteze
cine să beneficieze de
sănătate și cine nu, cine are
drepturi ca pacient și cine
nu. Noaptea, ca hoții? Parcă
îmi aduce aminte de un slo-
gan.

●



Firea românilor 3

Mizeriile morale ale „pandemiei”Mizeriile morale ale „pandemiei”

Teodor

Palade

„P„Pandemia”, pul-
sând în valuri inegale pre-
cum inima bolnavului de
Covid-19 legat de doctori pe
patul de la A.T.I., și-a
sărbătorit cele 12 luni de
existență cu un nou vârf de
infectări. Printr-un mecanism
pe care niciunul dintre
înțelepții lumii nu-l poate ex-
plica, un virus care în mod
normal ar fi trebuit să
dispară în câteva săptămâni
a atins o vârsta
matusalemică și nu dă
semne că s-ar simți mai rău
decât în prima zi a apariției.
Este, desigur, ceva dubios în
această întâmplare…

Ciudat mai este că,
deși împotriva populației se
iau măsuri din ce în ce mai
restrictive, păstrându-se un
ritm amețitor de anulare a
drepturilor elementare, a
dispărut aproape total pre-
ocuparea pentru boala pro-
priu zisă și pentru efectele ei
asupra bolnavului. Nu
evoluăm. Involuăm
împreună cu bătrâna Europă
care pare că suferă de mai
toate bolile specifice
bătrâneții, fiind menținută ar-
tificial în această
permanentă stare de senili-
tate de către obtuzii săi
conducători.

Acum, mai toate gu-
vernele europene sunt in-
teresate de sporirea cu orice
preț a numărului persoanelor
vaccinate, de respectarea
contractelor de miliarde cu
marii fabricanți de vaccinuri,
de trierea pe criterii absurde
(vârstă, profesie, loc de
muncă etc) a populației în
vederea aceleiași vaccinări.
Pentru ele nu are nicio
importanță că atât studii se-
rioase cât și realitatea de pe
teren arată clar că vaccinul,
panaceul primit cu atâta
speranță, nu are capacitatea
de a bloca numărul de
îmbolnăviri. „Modelul nostru
sugerează că este puțin
probabil ca desfășurarea
vaccinării în rândul adulților
să oprească total înmulțirea
cazurilor de Covid-19 în
Marea Britanie” afirmă
cercetătorii de la Lancet In-
fections Diseases.

Chiar și Imran Khan,
actualul prim ministru al Re-
publicii Islamice Pakistan, a
fost testat pozitiv cu Covid-
19 la numai două zile după
vaccinare. Premierului pak-
istanez s-a vaccinat, demon-
strativ, în fața reporterilor și
a camerelor de luat vederi. A
fost modul în care, aseme-
nea altor politicieni mult mai
celebri, a încercat să confere
credibilitate vaccinului pen-
tru populația încă reticentă
în privința eficienței unei
campanii de vaccinare

generală.
Sunt numeroase

situațiile în care persoane
vaccinate au contractat
boala. Numai în România
numărul cazurilor a depășit
8.000 (7.145 după prima
doză și 1.012 după primirea
ambelor doze). Între aceștia,
și jurnalistul Mirel Curea. El
ne sfătuia de pe ecranele
televizoarelor să procedăm
ca el pentru a scăpa de
boală și pentru a  participa,
prin fapte și nu prin vorbe, la
eradicarea pandemiei. N-a
fost să fie așa. Concluzia lui
a fost că meritul de
excelență al vaccinului este
acela că „asigură trans-
miterea bolii în condiții de
maximă siguranță”.

Niciunul dintre
vașnicii și neîndurătorii
apărători ai sănătății noastre
nu pare să-i vadă pe miile de
vaccinați îmbolnăviți. Semne
de întrebare? Nenumărate.
Dar niciodată, chiar
niciodată, vaccinul nu este
vinovat. Conform mai vechi-
ului postulat de sorginte pur
românească, impus de sis-
temul nostru sanitar: vinovat
este bolnavul! Iar viața (sau
moartea) își urmează cursul.
Procesul vaccinării continuă
cu pași repezi conform
planificării sosite de la Brux-
elles.

Oficialitățile române,
eliptice de empatie, sunt
ocupate până peste cap cu
atacarea cât mai dură a
celor care nu acceptă în ge-
nunchi măsurile de ostra-
cizare, cu amendarea și
chiar condamnarea celor
care crâcnesc în vreun fel,
cu instalarea unor filtre de
circulație inutile prin inter-
mediul cărora să se dea de
lucru miilor și miilor de
polițiști și jandarmi plătiți din
banii noștri ca să ne
amendeze mai vârtos și din
când în când să ne mai și
cotonogească pentru
învățarea noastră de minte,
cu ”carantinarea”
programată a unor localități
mai rebele, cu contorizarea
numărului fantomaticelor pa-
turilor de la A.T.I. care
variază mai ceva decât tim-
pul probabil, cu acuzarea
publică a medicilor care
îndrăznesc vindecarea bol-
navilor de Covid-19 fără apli-
carea „protocoalelor” oficiale
inutile și chinuitoare, cu
anunțarea apariției unor noi
tulpini ale virusului denumite
cât mai exotic pentru
sporirea efectului psihologic,
cu descoperirea unor noi
„valuri” pandemice în de-
venire…

Și, rătăcit printre
aceste întortocheate căi ale
„luptei cu pandemia”, un
medic român de renume
anunța pe toate canalele de
informare în masă de-
scoperirea sa epocală:

„virusul acesta este in-
teligent!” Aproape sigur,
membrii comitetului de acor-
dare a premiului Nobel pen-
tru Medicină de la Institutul
Karolinska din Stockholm au
tresărit la aflarea veștii și s-
au apucat imediat de com-
pletarea diplomei și de
lustruirea medaliei ce
urmează a fi acordate
personalității medicale  din
România.

Până și Comisia
Europeană, atât de grijulie
cu sănătatea cetățenilor eu-
ropeni, nu mai este
preocupată de evoluția sau
stoparea bolii. Prea înaltul
forum european lucrează se-
rios la inventarea unor
pașapoarte medicale prin
care să restricționeze
circulația în cadrul U.E. Ast-
fel, vaccinații vor fi opuși
nevaccinaților, testații
netestaților, locuitorii unor
țări locuitorilor altor țări,
sănătoșii bolnavilor etc. Este
aproape sigur. Se va rein-
staura controlul la vamă, se
vor adopta măsuri restrictive
privind călătoria în spațiul
U.E. și cetățenia Uniunii,
aceea atât de lăudată până
acum, va fi mototolită și
aruncată la gunoi ca orice
lucru inutil.

Și știți care este cul-
mea? Acest nou și restrictiv
pașaport, numit „Certificat
Verde Digital” (?!) ne este
prezentat nouă, celor
considerați idioți, ca având
scopul „de a facilita liber-
tatea de mișcare”! Vedeți?
Se confirmă cum nu se
poate mai clar că manipu-
larea și minciuna răspândite
de la cele mai înalte nivele
nu cunosc limite morale.
Fără pic de rușine, albul este
prezentat ca negru și negrul
ca fiind alb. Ce mai contează
atunci că se încalcă cu
nerușinare, încă o dată,
actul care stă la baza consti-
tuirii Uniunii Europene, un fel
de Constituție ce ar trebui
respectată cu sfințenie:
Carta Drepturilor Funda-
mentale ale Uniunii Eu-
ropene?

Poate ar fi momentul
să-i amintim intransigentei
doamne Ursula van der
Leyen că acolo, în Cartă,
încă din preambul, este
specificat: „Uniunea este
întemeiată pe valorile indi-
vizibile și universale ale
demnității umane, libertății,
egalității și solidarității;
aceasta se întemeiază pe
principiile democrației și stat-
ului de drept. Uniunea
situează persoana în centrul
acțiunii sale, instituind
cetățenia Uniunii și creând
un spațiu de libertate, secu-
ritate și justiție”[2]. Simțind
din plin, timp de 14 ani de in-
tegrare, realitatea concretă
din U.E., sufocați de
nenumăratele încălcări ale

demnității umane, libertății,
egalității și mai ales ale
solidarității, suntem tentați
să vedem în frazele fru-
moase de mai sus ceva
asemenea cântecului vrăjit
al sirenelor – acea melodia
amăgitoare cântată de fru-
moaselor femei-pește, ne-
miloasele devoratoare a
acelor marinari care ispitiți
de glasul lor irezistibil și min-
cinos își părăsesc corabia.

Printr-un proces
elaborat destinat amețirii
cetățeanului, Omul a
dispărut din ecuația pan-
demiei. „Persoana”, situată
de UE „în centrul acțiunii
sale”, a fost scoasă înafara
preocupărilor celor care ne
hotărăsc soarta. Treptat,
boala, motivul tuturor
abuzurilor, a trecut și ea pe
planul doi. Existența, am-
ploarea sau formele bolii,
par a nu mai preocupa pe ni-
meni. Număratul zilnic al
morților pare suficient. Nu se
mai discută despre nece-
sarele medicamente noi, mai
puternice. Nu se mai spune
nimic despre apariția unor
tratamente mai eficiente.
Este tăcere totală în legătură
cu  procedurile medicale in-
ovatoare care ar fi trebuit să
apară după un an de „luptă”
cu dihonia. A rămas la sta-
diul inițial și nimeni nu mai
este preocupat de găsirea
unor alte sisteme de testare,
mai sigure, mai ieftine, mai
accesibile, mai exacte, mai
rapide, mai puțin invazive,
care să ne lămurească
asupra stadiului exact de
răspândire a bolii.

Este falsă afirmația
că întregul glob este supus
de acest virus fantomatic.
Sunt țări care au rezolvat
problema. „…scriu și repet
că aici am fost și suntem
liberi, am fost și suntem
liniștiți. Nici eu, nici familia
mea, nici colegii mei, nu ne-
am confruntat cu restricțiile
și toate trăznăile pe care le
inventează România și țările
din Uniunea Europeană.
Repet, aici am fost și suntem
liberi și liniștiți, fără restricții
stupide și alte tâmpenii […].
Am scris și am repetat că
demența și restricțiile induse
de autoritățile de la
București, pe fondul unor
grave erori de înțelegere a
fenomenului și de
intervenție, vor lăsa urme
greu de surmontat, chiar și
în varianta optimistă că,
printr-o minune, cuiva i-ar
păsa de ce s-a petrecut în
ultimul an” afirmă jurnalistul
Dan Tomozei, trăitor de ani
mulți în China.

Dacă la debutul pan-
demiei au copiat cu frenezie
măsurile dure luate în China,
fiindcă omul trebuia să ia
rapid frica virusului, acum,
cu foarte mici excepții, în
aceeași Europă se așterne o

liniște suspectă atunci când
vine vorba de experiența
chineză. Dificil de înțeles
prin logica firească, dar ni-
meni, absolut nimeni, nu
este interesat să afle cum,
cu ce medicație, prin ce
metode mai puțin invazive în
viața oamenilor au reușit
chinezii să învingă virusul pe
care noi îl îmbrăcăm zi după
zi în aura invincibilității și ne
închinăm lui ca unui zeu. Și
mai greu de explicat logic
este pentru ce, prin pricaz
emis de conducerea Uniunii
Europene, orice discuție de-
spre situația din China a de-
venit tabú.

După China (1,4 mil-
iarde locuitori), India (1,35
miliarde locuitori) a ajuns și
ea la punctul care
marchează învingerea
virusului. Satyendar Jain,
ministrul indian al Sănătății,
a declarat săptămâna
trecută că în New Delhi,
metropola care număra încă
din 2011 peste 21,5 milioane
locuitori (azi, mult peste
populația României) și unde
respectarea distanței sociale
este o utopie din cauza
aglomerației urbane: „Faza
pandemiei s-a încheiat și se
pare că ne îndreptăm spre
faza endemică”.

Cum a reușit India?
Nu-i nicio filosofie pentru
cineva interesat într-adevăr
de rezolvarea problemei și
nu de lupta stearpă pentru
putere. În India s-au luat
măsuri simple, logice și ac-
ceptate de populație. Nein-
teresant și inacceptabil
pentru factorii responsabili
de la București, un exemplu
ar fi că, de luni de zile, din
farmaciile indiene oricine
poate cumpăra la preț
echivalent cu doi dolari un kit
complet cu medicamente
anticovid (inclusiv cu Iver-
mectin) pentru uz individual,
la domiciliu, însoțit de un
ghid de folosință.

Taiwanul și Noua
Zeelandă sunt alte locuri de
unde ne-am putea inspira în
lupta cu virusul. Dar n-o
facem. De ce? Între timp, nu
pierdem timpul. Gândim in-
tens și construim scenarii
sofisticate prin care să închi-
dem țara pe bucăți și să ne
chinuim cetățenii… Ba, mai
mult. Medicul care a de-
scoperit și aplicat un trata-
ment ieftin cu care a
vindecat sute de bolnavi de
Covid-19 este blamat public
și judecat de Colegiul
Medicilor pentru îndrăzneala
sa.

Da, doamnelor și
domnilor, pandemia a 
născut și a răspândit o
inimaginabilă mizerie morală
în comparație cu care până
și temuta inchiziție pare o
dulce adiere de normalitate.

●
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Ce ne aşteaptă pînă la sfîrşitul anului?Ce ne aşteaptă pînă la sfîrşitul anului?

Maria Diana

Popescu

DDin august va intra
în funcţiune buletinul bio-
metric de mărimea unui
card bancar. Cipul va încap-
sula amprentele şi datele
personale sub formă
criptată şi va permite, zic
autorităţile, logarea la sis-
temele digitale ale statului,
care „sînt sublime, dar
lipsesc cu desăvîrşire”. Bu-
curia hakerilor! Şi cardul de
sănătate a fost o jonglerie
financiară care a înghiţit mil-
iarde din bugetul statului. Au
ei,  mai demult o obsesie cu
amprentarea cetăţenilor!
Cheia cripto a buletinului cu
cip va conţine datele private
şi metoda de decriptare.
Aceeaşi criptare utilizată de
WhatsApp sau de alte
aplicaţii de mesagerie
electronică. Unele ţări nu
mai utilizează buletinul, ci
paşaportul şi permisul auto.
În fine, cineva va cîştiga
bani frumoşi din digi-
talizarea identităţii noastre.
Cu cip sau fără pe acte,
trăiască în continuare
„dosarul cu şină”! Te loveşti
de el prin toate instituţiile!
Peneliştii şi useriştii vor loga
şina dosarului la internet! La
asta se pricep. Aşadar,
buletinul cu cip e „prea bun,
prea ca la ţară”!

Vom trăi la un clic
distanţă, cipul din buletin ne
scuteşte de cozile la ghişee.
Vom trimite holograma să
plătească impozitele, să
ridice salariile şi pensiile,
atunci cînd drona nu ne
găseşte la domiciliu. Control
total! Oricum, sîntem
urmăriţi din momentul cînd
am băgat firul de internet în
locuinţă şi, totdeauna,
atunci cînd tastăm o căutare
pe Google. Noul buletin e
opţional! Aveţi de ales! Eu le
mulţumesc tuturor păcăliţilor
care l-au votat pe Iohannis
şi guvernele lui odioase!
Naivitatea şi prostia lor îmi
aduc zîmbetul!  Mulţi dintre
naivii ăştia or să bage bulet-
inul în bancomat, crezînd că
e card!

Dacă nu vom privim
răul în ochi, dacă nu vom
cere cu voce tare adevăr şi
pace socială, Guvernul
„neo-marxist” „Cîţu” va în-
locui forma actuală de
dictatură cu alta şi nu vom
mai putea fugi din faţa
urgiei. Pînă la sfîrşitul anu-
lui vom servi neo-marxism
pe stomacul gol, pentru că
statul şi „Guvernul meu” nu
se vor implica în zona
neagră a veniturilor. Sărăcia
va face crustă pe pămîntul
nostru cumpărat de străini.
Vom mînca tot mai puţin din
ceea ce producem şi tot mai

mult din gunoaiele mortale
importate. Politica de aus-
teritate a neomarxiştilor din
echipa lui Iohannis nu va
face decît să jongleze cu
cifrele, să falsifice 
deficitul bugetar, conducînd
populaţia spre degradarea
vieţii, pînă la pragul
prăbuşirii în neantul foame-
tei anunţate. Doar vorbim
despre „România lucrului
bine făcut” împotriva
poporului român. Fără dar şi
poate, Covidul e planul prin
care tirania mondialiştilor
testează suportabilitatea
oamenilor la criminalitate în
formă continuată, testează
capacitatea cetăţeanului
planetar de a rezista la
şocuri. Vor să afle gradul
maxim de opresiune la care
poate rezista, evident, în
ideea lor nazistă, că reduc-
erea populaţiei globale ar
conduce la progres şi sal-
varea planetei, printr-o re-
setare generală.

„Acest experiment
planetar criminal va scoate
în evidenţă pînă unde poate
fi extins terorismul globalist
asupra fiinţei umane, pentru
că pe pielea fiecărui individ
se va face drastica schim-
bare. Vaccinarea va avansa
forţat, iar victimele şi contro-
versele legate de reacţiile
adverse se vor stinge sub
preşul tiranilor, cu ajutorul
presei mercenare. În lipsa
reacţiei faţă de abuzurile
statului  riscăm vremuri în
care nu vom mai fi nici
măcar proprietarii trupurilor
noastre. Secţiile A.T.I. desti-
nate bolnavilor lui Molière,
vor fi camerele de gazare
ale actualului Holocaust
planetar.

Cu mască sau fără,
România anului 2021 va
bubui de prosperitate în
raportările infectărilor şi de-
ceselor Covid. Statisticile
oficiale contradictorii vor fi la
fel de serioase precum
snoava care circulă pe net:
„Într-un sat cu 200 de per-
soane au fost testate 300,
dintre care  400 au ieşit «
pozitive »”.  Tot mai mulţi vor
ajunge şomeri, carantinaţi în
case ca nişte puşcăriaşi cu
executare la domiciliu. Cor-
pul societăţii va atinge o
stare febrilă ridicată, ca
răspuns imun la sufocarea
administrată de guvernul
trădător. Protestatarii
paşnici vor fi reprimaţi şi
arestaţi prin jandarmeriade,
la fel ca mineriadele din ’90
sau 10 August! Protestele
de masă vor invada planeta,
pentru că ele apar atunci
cînd barierele fundamentale
ale fiinţei umane sînt puse
la pămînt. Cînd drepturile

şi libertăţile sînt
dezrădăcinate. Cînd manip-
ularea devine excesiv de

agresivă. „Ciuma galbenă”
va implementa noi metode
de tortură şi, odată cu ele,
noi subterfugii  pentru a
masca exploatarea omului
de rînd, subestimat şi jefuit.
Războiul pe care conduc-
erea României îl poartă îm-
potriva cetăţenilor, va duce
la pierderea umanismului, a
libertăţilor şi drepturilor.
Frica şi speranţa vor fi cele
mai exploatate emotivităţi
ale condiţiei umane. Memet-
ica sau legătura dintre patri-
monial nostru genetic şi cel
cultural, care au coexistat
secole la rînd sub acelaşi
spectru, vor fi complet
virusate, chiar amputate.
Marea manipulare la care
participăm prin vinovăţia
asocierii, va aduce, în vi-
itorul apropiat, punctul critic
de cotitură a speciei umane.
„Mondialiştii diabolici
lucrează la construirea unor
mulţimi care rezonează cu
mesajele neotribale –
mesaje emoţionale, unde
falsa emoţie este regină şi
nu raţiunea. Deşi „sacrul nu
va dispărea niciodată, pen-
tru că se camuflează şi va
răbufni în perioade de
criză”, cum spunea Eliade,
organismul social va deveni
tot mai mişcător, împins
spre emocraţie sau falsa
emoţie. Frica şi spaima
servite zilnic pe pîine vor
crea o societate lichidă,
care va curge în sensul
urmărit de mondialişti. Inter-
netul va transforma lumea
într-un „creier” global artifi-
cial, lipsit de voinţă, de
acţiune, controlat prin emoţii
false, unde fiecare individ va
fi asemenea unui  „neuron”
care ţine în viaţă şi
alimentează maşina tiraniei
mondiale. Cinismul şi ma-
nipularea vor domni sub
masca falsei griji pentru
cetăţean şi a unei false
bunăvoinţe, ca agenţi
secreţi ai unui control total,
menit să desfiinţeze drep-
turile omului, descoperirile
şi  progresele de folos
emancipării sale. De aici,
toată puterea dată guver-
nelor de către mondialişti,
pentru a pune în acţiune
controlul şi supunerea, sub
masca unei bunăvoinţe pro-
tectoare. Astfel de
circumstanţe vor creşte
posibilitatea conturării unei
societăţi bolnave şi retarde
– „Idiocracy. Generaţia
„Plandemiei” oarbă,
depresivă şi obeză, după un
an de restricţii şi arestare la
domiciliu, va fi uşor de ma-
nipulat, uşor de explodat.
Această generaţie trebuie
să ştie ca Biserica rămîne
pentru ei reperul real, fer-
eastra din tavanul întunecat
al lumii prin care poate zări
lumina salvatoare. Privind

retrospectiv în istorie, vom
vedea că toate molimele şi
catastrofele au fost urmate
de perioade de teroare,
războaie, crize economice,
foamete, sărăcie, crime,
panică, neajunsuri, invazii.
„„Dregătorii” noştri au fost
aleşi dintre cei cu „bube în
cap”, cei cu un deficit enorm
de conştiinţă, ca să-şi poată
vinde fără remuşcări pro-
priul popor! Să-l arunce în
temniţă fără bilet de ieşire!
Însă poporul nu trebuie
subestimat. Întotdeauna a
găsit, cu ultimele eforturi,
muniţie adecvată împotriva
exploatării şi ipocriziei. Se
aproprie Sfînta Sărbătoare
a Paştelui, de aceea ne-au
luat încă o oră de libertate,
de parcă, virusul începe
marşul pe străzi fix la 22. 
Cît cinism! Criminalii auto-
htoni execută ordinul
mondialiştilor şi ne vor con-
fisca din nou Sfînta
Sărbătoare a Învierii. Aici nu
poate fi vorba despre Covid.
Ci de false raportări. Virusul
e aproape inofensiv şi fără
vaccin. Acesta produce
nişte răceli banale, cîteva
zile de guturai, care nu
necesită mai mult de un
paracetamol, aspirină sau,
cum recomandă unii viru-
sologi, Ivermectină. Miza o
constituie restrîngerea
rapidă, la nivel mondial, a
drepturilor omului, pas
pregătitor dictaturii mondi-
ale, la care vor achiesa gu-
vernele statelor, în
detrimentul propriilor
popoare. Unde mai punem
că pandemia va genera o
uriaşă  „Plandemie” a da-
toriilor ţării noastre! Asasinii
economici din „Guvernul
meu” şi-au făcut meseria cu
împrumuturile uriaşe şi,
curînd, România va fi
declarată stat în faliment.
Atunci „nu le vor mai fi lăsați
românilor decât ochii, ca să
plângă!” cum a ordonat Ku-
tuzov

După votarea noii
legi a Poliţiei Militare, cu
atribuţii extinse asupra
populaţiei civile, va fi vai de
cetăţean. Nici P.S.D. nu mai
e o alternativă, infiltrat fiind,
acum, de gorile ale dictaturii
globale, cum ar fi Rafila şi
Cercel. Nu contează pentru
Iohannis şi Cîţu oamenii arşi
de vii în incendiile din spitale
sau morţii din cauza trata-
mentului aplicat. Aceşti indi-
vizi au cerut dublarea
numărului de paturi la ATI,
ca să moară cît mai mulţi
români legaţi de paturi.
După un an de pandemie
ţara fierbe, oamenii vor mai
muri în spitale schingiuiţi,
săltaţi cu forţa de acasă sau
îmbolnăviţi artificial cu teste
falsificate, cu vaccinuri crim-
inale, iar Cîţu şi Iohannis vor

vaccinare în forţă şi forţat.
Curînd aceste personaje
sinistre vor implora mila
noastră, la cîte şuturi în fund
vor primi.
„Pînă la sfîrşitul anului se
vor înăspri condiţionările:
„fără buletinul cu cip, fără
vaccin nu mai poţi călători”.
Românilor le place coada şi
buluceala, au în sînge
coada, şi vor face cozi la
vaccin prin nu ştiu ce co-
mune cu locuri libere la vac-
cinare! Aveţi grijă, însă,
cipurile minuscule din vac-
cinuri au mici asperităţi şi
zgîrie pereţii vaselor de
sînge. Unii angajatori
condiţionează angajaţii cu
efectuarea vaccinului. Nu
mai vorbim de „omerta” pre-
sei cu privire la raportările
false şi decesele cauzate de
persoanele vaccinate. Apro-
pos, chiriaşul musculos de
la Cotroceni a fost foarte
tăcut după prima doză de
vaccin cu vitamină şi nu s-a
mai arătat la rapel! Precis
se teme că în loc de vita-
mine cineva l-ar înţepa chiar
cu virusul buclucaş.

Să încheiem cu o
premieră românească!
Conform reprezentanţilor
Asociaţiei Române pentru
Cosmonautică şi
Aeronautică (A.R.C.A), în
luna iunie a acestui an,
România va plasa pe orbită
primul său satelit, devenind
astfel a doua ţară din Uni-
unea Europeană cu propriul
satelit, după Franţa. Ra-
cheta care va duce pe orbită
satelitul se numeşte Eco-
Rocket, este proiectată şi
construită integral în Româ-
nia de A.R.C.A. şi va fi
lansată de sub Marea
Neagră, prin intermediul
unei proceduri în premieră,
fără rampă clasică. Eco-
Racket va fi prima rachetă
orbitală românească. Sper
să nu aterizeze bucăţele
peste palatul Cotroceni sau
se pulverizeze mai la Est,
spre fraţii ruşi, că ne-am dat
foc la valiză! N-ar strica să
trimită odată cu racheta
nişte slănină cu ceapă pen-
tru marţieni!

Cred că Elon Musk
are coşmaruri! Se gîndeşte
să-şi strîngă jucăriile din
cosmos. Băieţii ăştia de la
A.R.C.A. se ocupă oare cu
ce trebuie?, avînd în vedere
că, potrivit KVIA-TV din El
Paso, Texas, Dumitru
Popescu, CEO al Arca
Space Corporation – o com-
panie din Las Cruces, care
dezvoltă lansatoare spaţiale
comerciale, a fost arestat în
Jonesboro, Georgia, pentru
fraudă, săptămâna trecută
şi apoi extrădat în sudul
New Mexico.

●
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Ucigașii…Ucigașii…

Cezar Adonis

Mihalache

NNu doar o crimă…
Zeci, sute… Și nu doar un
ucigaș… Ci atâția ce ne
privesc cu ochii reci, goi,
inumani de dincolo de
ecrane… Și doar numărul
lor poate să-l echivaleze pe
cel al acelora omorâți în
genocidul criminalului fără-
de-răspundere, sistemul…
Și fiecare dintre acești
ucigași din structura guver-
namental-administrativă
este un criminal în serie…
În serie politică, cu omoruri
prin deciziile luate, prin
normele și normativele im-
puse, dar și prin
malversațiunile achizițiilor
de aparate medicale, știute
a fi precare dinainte de
cumpărare, și care, la rân-
dul lor, ucid…

„Ne-ați ucis!”, strigă
de dincolo de suflul vieții
smuls de mâna câte unui
ageamiu pe post de tehni-
cian… „Ne-ați ucis!” – se
revoltă din lumea lor, deja
numai a lor, cei scoși din
spitale pentru a muri în
stradă, pe stradă, pe cori-
doarele altor spitale, prin
ambulanțe și portbagaje de
mașini… „Ne-au omorât!” –
ne strigă cu toții nouă… Dar

‘geaba… Căci este același
strigăt pe care nu l-am
înțeles atâția ani…

Știm că nu există
vină fără vinovați… Dar
tăcem spășiți… Poate ne
mai lamentăm pe la colțurile
de lume ce devin muchiile
coșciugelor ce ne sunt
bătute în cuie dimprejurul
fiecărui os și bucată de
carne în timp ce încă ne mai
respirăm vinovăția de a vrea
să trăim… Și doar privim cu
un soi de revoltă cum se
strâng morții pe listele
realizărilor guvernamentale,
cum ni se înșiră cei omorâți
pe drumul crucilor fără de
cruci, însoțiți în noapte doar
de lama tăioasă a unui ex-
cavator, cum se adună pe
conștiința tot mai palidă de
sub sceptrul neconștiinței
acelora ce ne conduc, cum
se strâng împlinind însăși
moartea vieții, și toate din
cauza criminalilor ce au put-
erea de a ucide prin hârtii,
decizii, indolențe…

Atâția morți… Atâte
nume, vieți, lumi, universuri
stinse sub acoperământul
giulgiului celor ce ne con-
duc… De parcă moartea ar
fi devenit premier și
președinte al țării, miniștru
ori un abulic subsecretar de
stat… De parcă însăși
moartea se lăfăie pe

neputința noastră,
dărâmându-ne precum
piesele unui șah ce nici
măcar nu au mai fost
așezate pe post de pioni ai
sacrificiului… Și poate că nu
moartea ne ucide; ea poate
chiar ne eliberează, ne
salvează de acești ucigași
ce ne conduc…

Au murit atâția oa-
meni că însăși felul de in-
stalarea al guvernelor ar
trebui schimbat… Ar trebui
să aibă în programele lor de
execuție chiar moartea…
Uciderea noastră… Să aibă
un normativ al numărului de
morți, măcar o cifră de la
care să știm că mai și
răspund… Căci, oare câte
zeci de morți să fie trocul
unei scuze din partea
guvernanților?… Sau câte
sute de morți pentru o
demisie?… Și de câte mil-
ioane este nevoie pentru a
face și pușcărie?…

Se moare prin
ucidere… Iar crima are
drept coasă politicul, sis-
temul… Suntem uciși, nici
măcar prin „eutanasierile”
alimentare ori medicamen-
toase, ci prin crima lăsării
fără aer și a scoaterii în
strada morții a celor operați,
a cronicilor, a bolnavilor de
cancer… Și poate doar
cealaltă crimă, uciderea prin

înfricoșare, să concureze
crimele politice… Cu bol-
navii cerșind aer ce sunt
scoși din spitale doar pentru
că se anunță venirea unui
reprezentant al guvernului,
în fapt, un trimis al morții…

Că guvernanții sunt
și niște criminali, o știam…
Dar ce demoni să-i
stăpânească pe aceia care,
de frică, îi alungă pe bol-
navi, în noapte, în frig, doar
pentru a nu supăra put-
erea?… Iar sistemul, parte
din el măcar, în loc să facă
lanțuri în jurul acelora
cărora le-au salvat viețile,
se transformă în laț de gâtul
celor sufocați deja de
boală… Și nu doar le
semnează certificatul de
moarte, ci își pun, alături de
pumnul puterii, propria
mâna la gâtul celor
condamnați…

Să mori ucis din put-
erea puterii… Să fii ucis de
viscerala boală a
guvernanților… Să mori și
nimănui să nu-i pese… Să
fii ucis și nimănui să nu-i
pese… Să fii omorât cu bru-
talitatea privării de aer, su-
focat prin lapidarea
fără-de-aer, pentru vina de a
fi avut nevoie de oxigen…
Nimic altceva; doar oxi-
gen…

Și chiar nimeni nu

mai poată lupta cu acest
sistem al morții? Nu mai ex-
ista măcar un procuror care
să deschidă doare penale,
și spitalelor, și firmelor
abonate la aerul puterii,
aerul banilor otrăvitori de
viață, dar și
guvernanților?… Căci se
pierd probe prețioase din
prima clipă a fiecărei morți
din vina puterii… Se pierd
probele actelor ce ar trebui
ridicate din ministere, din
comisiile pandemice, dar și
din guvern…

Câți vor trebui să
mai moară pentru a împlini
nebunia acelora ce ne con-
duc, de a fi poate semnatarii
actului de deces al unei
națiuni, prin privarea de aer,
de medicamente?…

Acei nebuni ce ne
conduceau înainte nu s-au
însănătoșit… Doar s-au
transformat în ucigașii ce ne
extermină azi bifând an-
tete…

●

O dispută… necesarăO dispută… necesară

Ion

Coja

PPrivind lucrurile în
toată complexitatea lor, trebuie
să recunoaștem că avem de-a
face, în ultimă analiză, cu
ecoul distorsionat și aberant al
unei dispute latente, care
mocnește în societatea
românească: disputa între (1)
cei care cred în teza holocaus-
tului din România, a genocidu-
lui care, se zice, ar fi produs
sute de mii de victime printre
evreii din România, și (2) cei
care nu cred în teza holocaus-
tului din România, din
Transnistria. Să fim drepți și
realiști și să recunoaștem că
există această dispută. (…)
Așa cum există un contencios
româno-maghiar sau româno-
rus, există și un contencios
româno-evreiesc, nu e nimic
mai firesc ca de-a lungul anilor
de conviețuire între români și
evrei să se fi adunat și un
asemenea contencios, adică
un număr oarecare de subiecte
și evenimente pe care românii
și evreii le evocă în termeni
diferiți. Între acest subiecte,
piesa de rezistență este
acuzația de genocid anti-semit
proferată la adresa românilor,
a guvernării Ion Antonescu, în
termeni mai exacți. Din cele de
mai sus s-ar putea înțelege că
evreii susțin una, iar românii cu
totul alta! Lucrurile nu stau
chiar așa! Din fericire! În reali-
tate teza holocaustului este
susținută numai de unii evrei,

iar alți evrei o contestă! La fel,
unii români acceptă acuzația
de genocid, alții nu! Printre
aceștia din urmă se află și sub-
semnatul! Iar subsemnatul
pretinde că este bine informat
asupra chestiunii și profit de
ocazie să mă adresez direct
domniei voastre, o persoană
de a cărei bună credință nu mă
îndoiesc și contez pe ea. Vă
rog să judecați fapte ușor de
verificat. (…) În primul rând, nu
a existat niciun ordin sau
directivă care să impună o
politică criminală de genocid,
având ca scop exterminarea
evreilor din România, a evreilor
strămutați temporar în
Transnistria. Apoi, nu există
nici o dovadă privind existența
fizică a victimelor, adică nu s-a
probat existența unor cadavre
care ar fi rezultat în urma
crimelor regimului antones-
cian. De la cei peste 200.000
de evrei uciși/morți în Transnis-
tria nu ne-a rămas nicio groapă
comună, așa cum au fost de-
scoperite gropi comune ale
românilor uciși în Basarabia de
bande de comuniști, majori-
tatea evrei basarabeni
comuniști! Statistic vorbind,
dacă luăm cazul evreilor din
București deportați în Transnis-
tria, aflăm că dintr-un total de
circa 300 de evrei deportați
pentru activități comuniste anti-
românești, s-au întors 290 de
evrei teferi, doi-trei au murit, iar
câțiva au evadat la ruși! Adică
mortalitatea în trei ani de zile a
fost de unu la sută, din cauză
de boală sau de bătrânețe,

nicicum executați de jandarmii
români. Statistica aceasta o
puteți găsi la Sonia Palty, în
cartea de amintiri din Transnis-
tria intitulată Evrei, vă ordon
treceți Nistrul! Dar cel mai im-
portant martor ocular al „geno-
cidului” din Transnistria a fost
chiar cel mai important evreu
din România: Wilhelm Filder-
man, liderul necontestat al
evreilor din acei ani. Acesta,
după ce l-a bombardat pe am-
icul său Ion Antonescu cu
scrisori și note de protest, prin
care reclama condițiile sub-
umane în care trăiau și mureau
pe capete evreii deportați în
Transnistria, a fost deportat și
el în Transnistria, să vadă la
fața locului cum trăiesc co-reli-
gionarii săi. I s-a pus la
dispoziție un automobil cu
șofer să poată vizita toate
localitățile unde erau cazați
deportații evrei. A stat patru
luni în Transnistria și s-a docu-
mentat, după care până la
sfârșitul vieții, în 1959, nu a
mai spus nimic despre
suferințele evreilor deportați în
Transnistria. Ba de pe urma sa
au rămas texte explicite din
care rezultă clar că regimul an-
tonescian i-a protejat pe evrei!
Vă citez în acest sens Testa-
mentul lui Filderman: „În pe-
rioada dominației hitleriste în
Europa, am fost în legătură
susținută cu Mareșalul An-
tonescu. Acesta a făcut tot ce
a putut pentru a îmblânzi
soarta evreilor expuși la
persecuția germanilor naziști.
Am fost martor al unor

mișcătoare scene de solidari-
tate între români și evrei în mo-
mente de grea încercare din
timpul imperiului nazist în Eu-
ropa. Mareșalul Antonescu a
rezistat cu succes presiunii
naziste, care impunea măsuri
dure împotriva evreilor. Aș am-
inti doar următoarele două ex-
emple: – Grație intervenției
energice a Mareșalului a fost
oprită deportarea a mai mult de
20.000 de evrei din Bucovina.
El a dat pașapoarte în alb pen-
tru a salva de teroarea nazistă
evreii din Ungaria, a căror viață
era în pericol. Grație politicii
sale, bunurile evreilor au fost
puse sub regim de adminis-
trare tranzitorie cărora, lăsând
impresia că sunt date altora, le
era asigurată conservarea în
scopul restituirii la momentul
oportun.” Asemenea opinii
găsim și la alți evrei, alde
Alexandru Șafran, Moshe
Carmilly Weinberger, Nicolae
Steihardt, ca să-i amintesc pe
cei mai cunoscuți. Această listă
a fost completată de curând de
evreul Harry Nadler, din Israel,
plecat din România la 20 de
ani, ai cărui bunici au trăit de-
portarea în Transnistria și de la
care păstrează amintirea con-
cluziei acestora: în Transnistria
nu a fost holocaust. Vă prezint
mai departe câteva mostre
privind calitatea intelectuală
celor care susțin producerea
unui holocaust în România.
Mai întâi un citat din Cartea
Neagră scrisă de evreul Mata-
tias Carp în 1946: „«Fascismul
românesc a avut metodele

sale originale de exterminare a
evreilor.(…) Evreii erau bătuţi
până la istovire şi expiere,
sufocaţi în vagoane cu
răsuflătorile astupate, vânduţi
din mijlocul convoaielor pentru
a fi omorîţi şi a li se comercial-
iza îmbrăcămintea, pentru a fi
tăiaţi bucăţi pentru ca cu sân-
gele lor să se ungă osiile
căruţelor ş.a.m.d.» ” Din
aceeași sursă aflăm că în
Transnistria evreii internaţi la
Moghilev, «neavând posibili-
tatea aprovizionării cu ali-
mente, se hrăneau cu
excremente omeneşti, iar mai
târziu cu cadavre omeneşti.»
Da, aţi citit bine: evrei care 
« se hrăneau cu excremente
omenești şi cadavre
omeneşti…» Declaraţia este
semnată de un «dl M.Katz, fost
preşedinte al Comitetului
Evreiesc din Moghilău». În
zilele noastre, Liviu Biriș, lider
al comunității evreiești din
România, a scos o cărțulie
intitulată Holocaustul sub An-
tonescu. Vă citez și din acest
text dedicat crimelor românești
împotriva evreilor: „Au început
să depisteze copiii nou născuți.
Ne puneau în cerc (în toți anii
deportării mele a început să-mi
fie cunoscută semnificația
punerii noastre în cerc), iar ei
în mijloc jucau fotbal cu micuța
victimă. Porțiuni din ce a fost
obiectul lor de distracție erau
împrăștiate pe ei, pe noi, nu-i
deranjau stropii de sânge de
pe față, de pe mâinile, de pe
uniforma lor.” (p.19-20).
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