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„Şi eu eram vesel ca vremea cea

mai bună şi şturlubatic şi

copilăros ca vântul în tulburea

sa.” 

- Ion Creangă
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cititorii culegând cunoaștere!cititorii culegând cunoaștere!

Cezar Adonis

Mihalache

TToate sistemele s-
au răfuit cu ele… Iar prin ele
cu scriitori, cu rândurile și
paginile ce nu li se
potriveau… Unele s-au
războit cu ele pe de-a în-
tregul, violent, altele doar cu
acele cărți ce nu se încadrau
în ideologiilor lor „totem”… 
Au fost desconsiderate,
ironizate, ridiculizate, puse
la index, aruncate în stradă,
arse… Dar au supraviețuit…
Întotdeauna un exemplar a
reușit să străpungă temnița
pusă de oameni vremurilor,
ducând mai departe nu doar
semințele unor idei, ci însăși
flacăra iluminării… A ridicării
neamului prin cunoaștere
spre libertate…

Refugiate în colțuri
de pivnițe sau poduri, pe raf-
turi prăfuite, prin sertare ui-
tate, cărțile au supraviețuit
cu gândul reîntâlnirii, într-o
zi, mai luminoasă, mai
deschisă minților atât de
potrivnice în a le cuprinde
esența, cu toți aceia ce le
regăseau ori le descopereau
poate întâia oară, acolo, sal-
vate într-o citadelă peste
timpuri… În refugii în timp și
în vremuri, ori, mai ales,
peste vremuri, acesta fiind
rolul de scrin al umanității al
oricărei biblioteci… Pentru
că acolo se găsește sal-
varea noastră… Și șansa de
a fi cu adevărat liberi…

Astăzi, cărțile nu mai
sunt izgonite fățiș din bib-
lioteci… Nu mai sunt azvâr-
lite în stradă, nici hulite în
foi-index, nici arse… Sunt
alte mijloace, mai „rafinate”
pentru a le îndepărta de citi-
tori… Forme aparent mai
„subtile”, dar numai în raport
cu starea de inconștiență
spre care ne duce
nepăsarea față de tezaurele
scrise ale unei națiuni, în
fapt, la fel de violente în a
deschide șobolanilor-ciumă
ai politicii și guvernărilor
căile de acces spre ele…
Sistemul nu se mai luptă di-
rect cu ele… Nu pentru că i-
ar fi teamă de puterea de a
(ne) trezi a cărților… Doar
că acum se folosește de alte
căi, în special economice,
dar și de „paradigmele” re-
strângerilor prin politicile
unor corectitudini-corecție…

Biblioteca Națională

a României a fost și ea
căpușată de ciuperca
politică… De pecinginea
unui sistem post-decembrist
care a împresurată-o pentru
a se folosi de ea, dacă nu ca
o sinecură deplină, nu su-
focând-o, nu condamnând-o
la moarte, cel puțin ca spațiu
de infiltrare a unor oficine de
partid, de grup, de clici… Și
care se dovedesc astăzi,
nestârpite din fașă, mai per-
iculoase decât bolile de
peste timp ale cărților…
Pentru că nu au leac… Nu
pot fi vindecate, ci doar ex-
tirpate…

Esența este simplă,
dar fundamentală… Acolo
unde sunt cărți, acolo unde
se găsește templul culturii,
acolo unde, prin paginile tru-
dite în scrieri, stau zidite
gânduri, idei, universuri,
creație și sacrificiu, nu au ce
să caute oamenii funcționari
ai sistemului… Acolo este
doar locul cititorilor și al slu-
jitorilor cărții… Al bibliotecar-
ilor și al oamenilor de
cultură… Acolo este zidită
cetatea lor pentru ziua
noastră de mâine… Și care
poate fi a noastră, ca templu
al cunoașterii și revelației,
doar prin grijile și eforturilor
lor… Pentru că, prin cărți, ne
adunăm de pe drumurile
rătăcite de foamea după
nimicuri, și o putem face
doar grație vredniciei
acelora ce au protejat, une-
ori până la propriul discon-
fort, neajunsuri ori chiar
sacrificii, cărțile… Pentru a
nu fi tăinuite, închise, izo-
late, distruse, îndepărtate de
noi… Puse la index și poate
din nou aruncate în stradă și
în ghearele mistuitoare ale
unor nevrednici veniți peste
noi pentru a ne strivi cu in-
teresele lor meschine cul-
tura; adică viitorul…

Nici un funcționar al
nici unui minister nu are ce
să caute în Biblioteca
Națională pentru a-și marca
locul lui de birou-sinecură!
Acolo poate intra doar ca
lector de carte. Și nici o
carte nu trebuie îndepărtată
din templul ei pentru a face
loc unor funcționari. Pentru
că nu înlocuiești veșnicia
cărții cu vremelnica
prezență, adesea inutilă, a
unor oameni ce nu au nimic
de spus în cultură, ca stare,
ca fenomen, ca mesaj, și
care nu au scrijelit nici

măcar un rând…
Nu restrângi spațiul

cititorilor și al cărților, a
obârșiilor, uneori de o viață,
al templierilor păzitori ai
cărților, cei ce fac ca vol-
umele să rămână ființe vii,
pentru că ele nu pot respira
decât dimpreună cu lectorii
lor, pentru a face loc unor
simpli funcționari… Acum,
de prin ministerul culturii, dar
neavând nici o tangență cu
suflul-ființă al erudiției, dar
mâine poate și a altor buge-
tari ce nu mai încap prin
birourile din prea multele
instituții ale statului…
Slujbași, adesea doar de
partid, nu de profesiune,
vocație, dedicație, devoțiune
– cum numai un adevărat
om de cultură poate de-
sprinde din sine, pe care ex-
plozia vomitivă a cangrenei
de sistem, veșnica, dar
parcă niciodată ca acum
atât de violent eruptivă, ca
pecingine a posturilor
bugetare, nu are unde să-i
mai dospească…

Lăsați dară Bib-
lioteca Națională a
României în pace! Nu vă
atingeți de ea, brutalizând
scrinurile cărților pentru a le
înlocui cu borderourile de
funcții și salarii ale unor
neica-nimeni în cultură… Ea
este a scriitorilor, a cititorilor,
a oamenilor de cultură și a
acelora ce trudesc în arta
protejării patrimoniale a
cărților. Și nici măcar un raft
al ei nu trebuie să ajungă a
găzdui altceva decât dia-
mantele de literă; de vers,
de proză, de teatru, de
știință și cunoaștere… Pen-
tru că în clipa în care o
singură carte, ori și un sin-
gur pretorian al ei, va părăsi
biblioteca pentru a face loc
unor funcționari, ne vom fi
pus pecetea…

Biblioteca este
spațiul cititorilor, nu rezerva
de spații-sinecură pentru mi-
grarea acelora pe care sis-
temul nu îi mai poate
cuprinde… Depozitul central
de tranzit al cărților este
locul de intrare al luminii în
Citadelă… Aidoma și centrul
CIP-ISBN, și zonele de de-
spletire a cărților din rafturi
pentru a fi duse în sălile de
lectură, ba însăși sălile de
lectură… Și nu trebuie pre-
date sistemului politic,
oricum veșnic flămând…

●

Unde vom ajunge și unde amUnde vom ajunge și unde am
ajuns?ajuns?

Petru

Jipa

VVrem o țară ca
afară…! Am adoptat cultura
altor țări și am transformat
totul într-un haos creator cu
,,de toate”. Un fel de șaorma
de casă ,,Levantină” cu in-
grediente multiculturale.
Prima carte văzută de mine
în librării (atunci mai aveam
librării și încă ne credeam
civilizați) după revoluție, a
fost „Violul” de Sandra
Brown. O carte în care totul
se întâmpla în toate pozițiile
și pe toate părțile. Atunci mă
gândeam: Ce mult înseamnă
libertatea de exprimare și de
spirit…? Apoi mi-am adus
aminte de o carte zărită la în-
ceputul vieții mele în bib-
lioteca părinților, ea se
numea „Așa s-a călit oțelul”
de Nicolai Ostrovski, cartea
prin care s-a pus amprenta
socialismului multilateral
dezvoltat. Mergeam pe
stradă și vorbeam cu mine:
Deci fiecare perioadă are un
semn cultural al
recunoașterii celui mai puter-
nic. După călirea oțelului
urmează violul în grup și
vorba unui judecător celebru
„dacă animalul nu țipă este
voie orice”. Culturalismul
(care prin definiție reprezintă
școala americană de
antropologie care admite
întrepătrunderea culturilor și
a personalității indivizilor) a
fost înnobilat prin muzică,
maneaua deschizând un
drum uriaș spre „civilizarea”
urechii îndoctrinate de muz-
ica ușoară românească și
muzica clasică.

Am parcurs spre
,,progres” un drum uriaș cu
pași de melc, iar melcul „a
pornit cu cornul stâng” și a
ajuns „nătâng”. Am importat
până și genuchiul pe gât
care a dus la asasinarea lui
George Floyd, dar la ei a fost
cu deranj mare, au fabricat și
o mișcare mondială pe care
o vedem la fiecare meci de
fotbal (fotbalul un sport onest
care nu a avut legătură cu
sclavia) prin îngenucherea
sportivilor. Iar la noi moartea
unui biet om, (inginer care a
muncit până la pensionare
pentru a avea ei ce vinde)
pentru „marele” motiv că nu
avea mască. Dar la noi ni-
meni nu l-a plâns înafară de
familie. Vrem o țară ca

afară…! Dar noua „țară” dis-
truge societatea, așa am tre-
cut de la internaționala
comunistă la cea
neoliberală. Mi-am adus am-
inte de un banc mai vechi.
Leonid Brejnev îi arată
mamei lui apartamentul de
lux în care locuiește, limuz-
ina, vila de la țară pe care o
are, iahtul, elicopterul, iar
mama îi spune: Dar ce ai să
faci dacă se întorc
comuniștii? Este căutat noul
„progres” într-o logică
medievală, elitele noastre au
început să slăvească acest
trecut. Avem astăzi o nouă
burghezie, însă, mai „cool” și
progresistă. Este foarte greu
să combați un politician
îmbogățit în noaptea de
Sânziene care susține că îi
pasă de săraci sau de
minoritățile defavorizate.

Ei de fapt sunt com-
plici la îndepărtarea omului
simplu. Chiar au elaborat un
discurs prin care au ostra-
cizat omul normal și simplu.
De fapt ce vor ei? Vor bani
pe care să-i folosească pen-
tru „burtica” lor. Îmi aduc am-
inte despre o așa zisă „elită”
care făcea reclamă la un
medicament de slăbire și
care abia avea loc într-un fo-
toliu, un fotoliu mare cât un
pat pentru două persoane. O
lume ce se pierde în de-
venire, o lume anormală dar
îmbrăcată normal. În timp ce
erau anunțați câștigători la
Eurovision, soliștii mai
trăgeau pe nas o doză de
„întăritor” de moarte albă.
Vrem o țară ca afară și
importăm tot ce este mai rău
și trist. Dar să încheiem tot
printr-o glumă. Mereu am
spus: Am trecut voioși de co-
munism pentru că bancurile
cu Bulă ne-a ținut veseli. La
reuniunea G8, Angela
Merkel, ca să-l sâcâie pe
Putin, spune: – Am visat azi
noapte că am să fiu
președinta Pământului.
Biden spune și el: -Eu am
visat că o să fiu președintele
Universului! Putin ia încet o
gură de cafea și le spune
calm: -Iar eu am visat că nu
v-am aprobat!

●
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Nu vă luptați cu legendele!Nu vă luptați cu legendele!

Ion

Măldăescu

ÎÎn urmă cu 14 ani,
Șerban Alexianu a făcut o
încercare de „rejudecare” a
sentinței dinainte stabilite din
„Procesului «Marii Trădări
Naționale»”, derulat sub regie
străină la „Tribunalul poporu-
lui” din București, în perioada
6-17 mai 1946. În prima fază,
„«Curtea de Apel Bucureşti a
decis că Ion Antonescu nu
este vinovat de toate
acuzaţiile care au dus la con-
damnarea sa la moarte în
1946. Instanţa l-a achitat pe
liderul României din perioada
1940-1944 şi pe alţi membri
ai cabinetului său în privinţa
acuzaţiilor aduse în urma
colaborării militare dintre
România si Germania în aşa
numita « agresiune contra
popoarelor din Rusia
Sovietică»”:

„În 17 mai 1946, «Tri-
bunalul Poporului» pronunţa
sentinţa în cazul aşa numitu-
lui «Lot Antonescu».
Pedepsele au variat între 10
ani de închisoare şi con-
damnarea la moarte. În urma
unei cereri formulate, Sorin
Alexianu, fiul fostului guver-
nator al Transnistriei, Curtea
de Apel Bucureşti a revizuit
unele acuzaţii aduse la
adresa acestuia, fiind incluşi
în decizie şi mareşalul An-
tonescu şi alţi membri ai gu-
vernului său. Curtea nu a
schimbat însă verdictul de
vinovăţie dat în cazul capului
de acuzare «crime împotriva
umanităţii». Antonescu şi
regimul condus de el s-au
făcut vinovaţi de deportarea
şi exterminarea a sute de mii
de evrei şi romi, majoritatea
în Basarabia, Bucovina şi
Transnistria.

Decizia Curţii arată
că Tribunalul Poporului nu
cunoştea protocoalele se-
crete din pactul Ribbentrop-
Molotov – şi consecinţele
acestora asupra deciziilor
luate de cabinetul Antonescu.
Curtea de Apel Bucureşti
subliniează că războiul de
eliberare a Basarabiei şi Bu-
covinei a fost legitim până la
înlăturarea iminenţei pericolu-
lui militar sovietic. Războiul
«preventiv» purtat de Româ-
nia ar fi avut drept cauză
legală justificativă starea de
necesitate continuă de la
frontieră. Aşadar pentru «de-
clararea sau continuarea
războiului contra uniunii sovi-
etice şi a naţiunilor unite»,
decisă de «Tribunalul poporu-
lui», «Lotul Antonescu e găsit
acum vinovat doar parţial».

În opinia Curţii de
Apel Bucureşti, permiterea de
către autorităţile române a
pătrunderii trupelor hitleriste
în România, în condiţiile
pactului Ribbentrop-Molotov,
nu întruneşte elementele con-
stitutive ale crimei contra păcii
prevăzută în decretul care a
stat la baza condamnării lotu-

lui Antonescu. Este vorba de-
spre articolul 1 litera a din de-
cretul Lege 312 din 1945.
Acesta îi condamna «pe cei
care au militat pentru hitlerism
sau fascism şi având
răspunderea politică efectivă
au permis intrarea armatelor
germane pe teritoriul ţării».
Curtea de Apel afirmă că
acuzaţia e valabilă doar în
privinţa Uniunii Sovietice
bolşevice. Revizuirea parţială
a acuzaţiilor aduse lotului An-
tonescu ar putea reprezenta
– în opinia istoricului Alexan-
dru Zub – echilibrarea atitu-
dinilor extreme existente în
România cu privire la Ion An-
tonescu”. (Din păcate, Ne-
dreptatea și Răul au mai
triumfat o dată, iar sentința
Curții de Apel a fost
„revăzută” și anulată – n.a.).

Prin excluderea
adevărului şi a obiectiviţii, prin
reintroducerea relativismului
după formule fragile aleatorii,
după instaurarea terorismului
antiromânesc se poate afirma
orice. Certitudine este doar
faptul că Istoria se bazează
numai pe respectarea
adevărului istoric, desigur, în
măsura în care acesta este
accesibil. Una dintre cele mai
importante „inginerii psihoso-
ciale” ale „rollerilor” contem-
porani este declararea
vremurilor actuale drept con-
glomeratul unor prejudecăţi
depăşite, retrograde şi abor-
darea unor interpretări par-
tinice comandate, cu pretenţii
„ştiinţifice”. Fabricanţii de isto-
rie pot fi efemer convingători,
dar teoriile lor nu vor dura
decât trecerea „clipei”, nicio
secundă mai mult. Din feri-
cire, există şi istorici oneşti,
corecţi şi iubitori ai adevărului
istoric: „Cu Istoria trebuie să
ne împăcăm. Nu numai cu
anumite felii ale ei, care ne
plac. Şi, vrem – nu vrem,
«felia Antonescu» este o felie
foarte mare. Antonescu a de-
venit legendă şi cu legendele
nu te poţi lupta. Din momen-
tul în care o personalitate a
devenit legendă, ea scapă şi
interesului politicienilor, şi in-
teresului istoricilor. Pentru că
în privinţa legendelor sunt
alţii, atâţia şi-atâţia care se
pronunţă. Nici tancurile, nici
tunurile, nici presa cea mai
abilitată, nu se pot lupta cu
legendele”.

La 23 august 1944,
mareşalul-martir al românilor,
Ion Antonescu a fost trădat de
regele său şi predat, în plin
conflict militar, inamicului.
Regele Mihai a participat doar
la sărbătorirea succeselor, re-
ponsabilitatea lăsând-o
numai pe umerii Mareşalului.
După arestarea nedemnă de
către rege şi camarila sa, Ion
Antonescu a fost predat
ruşilor şi transportat în Uni-
unea Sovietică, unde, para-
doxal (în prima perioadă a
detenţiei), a fost tratat cu re-
spectul cuvenit unui mare
conducător militar – ceea ce
nu s-a întâmplat în cazul

românilor lui. În mai 1946,
Mareşalul a fost adus în ţară,
unde a fost „judecat” de „Tri-
bunalul poporului”. Au trecut
75 de ani de la punerea în
scenă a mascaradei judiciare,
aşa-zisul proces al Marii
Trădări Naţionale, scopul real
fiind „să se dea satisfacţie
deplină Uniunii Sovietice, ai
căror conducători nu-i puteau
ierta pe cei care au luptat îm-
potriva lor, chiar dacă au
făcut-o în virtutea dreptului
sacru al apărării integrităţii
teritoriale a ţării”.

Conform „Jurnalelor”
Consiliului de Miniştri nr. 188
şi nr. 189/1945 – documente
publicate în Monitorul Oficial
nr. 38/16 februarie 1945 -,
construirea „Actului de
acuzare” a debutat încă din
februarie 1945, perioadă ce
se suprapune cu arestarea
unora dintre viitorii acuzaţi
care se mai aflau în ţară. At-
mosfera în care s-au
desfăşurat lucrările masca-
radei procesuale a fost
descrisă amplu în memoriile
lui Gheorghe Magherescu,
confirmate de volumele „Pro-
cesul marii trădări naţionale”,
Josif Constantin Drăgan –
„Antonescu, Mareşalul
României şi răszboaiele de
reântregire”, vol. I-IV, de
înregistrările audio, de
filmările făcute atunci şi de
relatările reprezentanţilor pre-
sei străine, prezenţi în acele
zile la Bucureşti. În sala unde
se desfăşura mascarada
puteau avea acces doar
deţinătorii unor „invitaţii” spe-
ciale, procedură în flagrant
conflict cu procedura
desfăşurării unui proces aut-
entic şi aplicată special pen-
tru întreţinerea unei
atmosfere stradale. 

În fiecare dimineaţă
ori la reluarea şedinţelor,
când acuzaţii erau aduşi în
sală, gloata din „popor” adusă
ca asistență la procesul „de-
mocratic” ţipa sălbatic:
„Moarte criminalilor; la
spânzurătoare!”. Dovezile
demonstrează, indubitabil, că
„procesul” înscenat de
autorităţile române lui Ion An-
tonescu şi colaboratorilor săi,
la comanda Moscovei, a fost
unul politic, abject şi injust,
urmărindu-se condamnarea
persoanelor implicate în con-
ducerea statului român până
la 23 august 1944. Cele mai
grave acuzaţii aduse
inculpaţilor de către „Tri-
bunalul Poporului”: „crima de
război” şi „trădarea intere-
selor poporului român” au
avut ca refren şi pretext
„Războiul anti-sovietic”,
omiţându-se în mod deliberat
faptul că, în vara anului 1940,
Uniunea Sovietică a fost cea
care a atacat şi ocupat o
parte însemnată din teritoriul
naţional al României. Cu cer-
titudine, documentele vremii
dovedesc faptul că la 22 iunie
1941, când s-a ordonat tre-
cerea Prutului, nu generalul
Ion Antonescu, ci întreaga

Naţiune Română şi-a expri-
mat asentimentul, a aprobat
războiul alături de Germania,
pentru eliberarea teritoriilor
naţionale cotropite samavol-
nic de Uniunea Sovietică.

În Justiţie, „un act de
acuzare, oricât de bine ar fi
ticluit, nu constituie o probă”.
Mareşalul Ion Antonescu a
fost condamnat – printre al-
tele – şi „pentru regimul inu-
man acordat prizonierilor şi
ostaticilor de război”. Se pare
că „tratamentul inuman” a
constat în acordarea pri-
zonierilor sovietici decât a
unor norme de hrană egale
cu ale soldatului român”.
După un şir de 56 de întrebări
adresate de preşedintele „Tri-
bunalului Poporului”, acuza-
torul public Ion Stoican a
insistat să i se răspundă de
ce Mareşalul Ion Antonescu a
ajuns cu trupele până la Stal-
ingrad? Răspunsul demn
oferit de Mareşalul Antonescu
a rămas fără replică: „Când o
ţară se găseşte într-un război,
armata acestei ţări trebuie să
meargă până în fundul
pământului ca să câştige
războiul. Este unul din prin-
cipiile capitale care s-a aplicat
de la romani până astăzi”.
Conform scenariului şi regiei
mascaradei procesuale,
Mareşalul Ion Antonescu a
fost „judecat” pentru că ar fi
comis toate infracţiunile
prevăzute în Legea
312/1945. A fost condamnat
de patru ori la 20 de ani
temniţă grea, de patru ori la
muncă silnică pe viaţă şi de
şase ori la moarte!

Regele i-a refuzat
Mareşalului până şi dreptul
de a mai trăi. Nu a aprobat
cererea de graţiere semnată
de mama Mareşalului,
doamna Baranga şi de avo-
catul apărător, Constantin
Bălăceanu, dând curs, sine
die, executării sentinţei aşa-
numitului „Tribunal al poporu-
lui”. Despre refuzul graţierii
Mareşalului, poziţia adoptată
de fostul suveran Mihai după
1990, a dat naştere unor
semne de întrebare majore.
Replica fostului suveran –
autor moral şi de facto al
Trădării Naţionale comise la
23 august 1944 – se poate
asimila cu formula „Dacă nu-i
poţi convinge, măcar
zăpăceşte-i”: „Decizia fusese
luată (dovadă că regele Mihai
era la curent cu scenariul so-
vietic – n.a.) încă dinaintea
aducerii Mareşalului la
Bucureşti (9 aprilie 1946 –
n.a.). Şi acum unii vor să
spună că eu l-am omorât! Că
Mareşalul a cerut graţierea.
N-a cerut-o! Nici dacă ar fi
ştiut că o va obţine, n-ar fi
cerut-o. Şi dacă i s-ar fi acor-
dat ar fi refuzat-o. Numai cine
nu l-a cunoscut, sau l-a
cunoscut în felul subalternului
care n-are discernământ
când admiră şeful, poate să
creadă altceva […] Dacă îl
graţiam, Moscova şi
comuniştii din România

susţinuţi de armata sovietică,
m-ar fi acuzat de nazism.
Dacă nu l-aş fi graţiat, mi-ar fi
impus opinia că nu sunt pa-
triot. Oricum aş fi procedat,
pe oriunde aş fi luat-o, ar fi
fost dezavantajos”. Așadar,
iată cum, în dorinţa de a-şi
salva tronul, regele Mihai a
trădat Ţara şi Neamul Româ-
nesc. Pentru cei nedumeriţi,
pentru cei care mai cred în
„nevinovăţia” senectuţii sale –
cetăţeanul Mihai -, întreb:
cum poate fi numit gestul unui
suveran care arestează capul
– de facto – al oştirii sale şi, în
plin conflict militar, îl predă in-
amicului? Şi mai adaug: „Un
proces judiciar desfăşurat în
condiţiile unui total dispreţ
faţă de legi nu poate să
rămână în istorie ca definitiv
judecat”.

Opinia generalului
Ioan Dan despre „Procesul
Marii Trădări Naţionale” este
edificatoare: „Un proces judi-
ciar […] care s-a desfăşurat
în condiţiile unui total dispreţ
faţă de legi nu poate să
rămână în istorie ca definitiv
judecat”[7]. În mai 1946, nu
au fost condamnaţi doar oa-
menii, oficialii regimului An-
tonescu, a fost condamnat un
regim, a fost condamnat prin-
cipiul elementar al existenţei
fiecărui popor, acela al
apărării pământului
strămoşesc. După aprecierile
judecătorilor de atunci, coro-
larul gravităţii faptelor comise
de Mareşalul Ion Antonescu a
fost tăria și curajul său de mil-
itar patriot de a afirma demn:
„Prefer mai bine să mor în
mocirlă în România Mare,
decât în paradis în România
mică”. „Domnule Preşedinte
şi Onorat Tribunal, s-a dat
aici, în faţa poporului nostru,
a istoriei noastre şi a
conştiinţei universale, un
penibil şi trist spectacol. Ma-
joritatea foştilor mei colabora-
tori au găsit că este de
demnitatea lor şi a neamului
nostru să se desolidarizeze
de guvernarea la care au par-
ticipat. Eu, Onorat Tribunal,
declar solemn, în acest ceas,
că, în afară de crime şi furturi,
mă solidarizez şi iau asupra
mea, toate greşelile pe care,
cu ştiinţa sau fără ştiinţa mea,
le-am făcut”[8]. În pofida
negaţiilor şi a scepticismului
unora, omul contemporan
caută adevărul, aşa relativ
cum este.

- continuare în pagina a 4 a-
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Nu vă luptați cu legendele!Nu vă luptați cu legendele!
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EExecuţia, după
aprecierile făcute de mai mulţi
istorici, dintre care se
evidenţiază opinia regretatului
istoric Gheorghe Buzatu, a
fost: „un spectacol-măcel, la
care Mareşalul şi trei dintre co-
laboratorii săi principali (Mihai
Antonescu, Const. Piky Vasiliu
şi Gh. Alexianu) au « cooperat
din plin », căci cu toţii, au
dovedit că au ştiut să
moară![9]. […] Filmul execuţiei
de la Jilava „provoacă involun-
tar admiraţia dar nu faţă de
«justiţiarii» anului 1946, ci faţă
de „criminalii de război”, cum
au fost supranumiţi
condamnaţii”. Testamentul
politic al Mareşalului, expus în
ultima şedinţă a „Tribunalului”,
din care redau un scurt frag-
ment, ar trebui să ne pună pe
gânduri, el fiind la fel de actual
astăzi, poate, chiar şi în viitor:
„Scump popor român, […[
Acest război care s-a sfârşit cu
înfrângerea Germaniei, nu va
pune capăt conflictului mondial
început în anul 1914. Prevăd
un al treilea război mondial,
care va pune omenirea pe
adevăratele ei temelii sociale.
Ca atare, dvs. Şi urmaşii dvs.
Veţi face mâine ceea ce eu am
încercat să fac astăzi, dar am
fost înfrânt! Dacă aş fi fost
învingător, aş fi avut statui în
fiecare oraş al României. Cer
să fiu condamnat la moarte şi
refuz, dinainte orice graţiere. În
felul acesta voi muri pe
pământul Patriei, în schimb
voi, ceilalţi, nu veţi fi siguri
dacă veţi mai fi aici când veţi fi
morţi.

„Spune-i Regelui că-i
mulţumesc. Mi-a oferit prilejul
să mă aşez, cu un minut mai
devreme, în rândul celor ce s-
au jertfit pentru binele şi
onoarea acestui Neam”.

Luându-şi rămas bun
de la fostul său colaborator,
Gh. Lecca, Mareşalul i-a spus:
„Te du cu bine, Lecca! […] Mi-
ai fost un colaborator credin-
cios şi nu te-ai desolidarizat de
mine. Urmează calea pe care
ţi-a hărăzit-o propriul dumnitale
destin. Ţi-ai făcut pe deplin da-
toria. Spune-i Regelui că nu
plec supărat pe el şi că l-am
iertat. Mai mult, spune-i că-i
mulţumesc. Mi-a oferit prilejul
să mă aşez, cu un minut mai
devreme, în rândul celor ce s-
au jertfit pentru binele şi
onoarea acestui Neam”. Lecca
nu a mai apucat să-şi ducă mi-
siunea la bun sfârşit, murind la
scurtă vreme, dar mesajul a
fost transmis regelui prin
colonelul Ionescu, camarad de
închisoare cu Lecca. „Gestul
de iertare al Mareşalului către
rege, din pragul veşniciei,
poate avea o dublă
semnificaţie: recunoştinţa pen-
tru o moarte eroică în locul
unei existenţe ignobile şi inutile
într-o închisoare, dar şi sensul
adânc, creştinesc, al omului ce
pleacă din această lume cu su-
fletul împăcat şi liniştit, fără a
lăsa în urmă ură şi răzbunare”.
Cu o zi înainte de împlinirea

vârstei de 64 de ani, Mareşalul,
împreună cu Mihai Antonescu,
Gheorghe Alexianu şi gener-
alul Pichi Vasiliu au fost supuşi
unei „execuţii-măcel”. Demni-
tatea de care a dat dovadă
Mareşalul în faţa plutonului de
execuţie reiese chiar din ul-
timele sale cuvinte, pronunţate
în faţa plutonului de execuţie:
„Domnilor, suntem gata! Ochiţi
cum trebuie! Trăiască Româ-
nia! Foc!”.

În timpul celui de-Al
Doilea Război Mondial, nu
doar evreii au suferit, nu doar
ei au murit nevinovaţi, ci şi ne-
evreii – iar aceştia au fost cu
mult mai numeroşi – în ţările
de sub influenţa sovietică
supravieţuitorii evrei s-au
metamorfozat în călăii-emeriţi
ai goim-ilor. Insistenţele exce-
sive, insolente şi zgomotoase
ale unor organizaţii evreieşti,
nu doar împotriva reabilitării, ci
chiar a „necondamnării”
mareşalului Ion Antonescu,
pretenţiile acestora ca portretul
Mareşalului să fie eliminat
până şi din galeria prim-
miniştrilor României, constituie
încălcarea grosolană și
inadmisibilă a oricăror uzanţe
diplomatice, un act de ştergere
a memoriei românilor şi un
abuz inacceptabil, de falsifi-
care brutală a istoriei. Recerc-
etarea şi reanalizarea
evenimentelor în stare de lu-
ciditate pentru ceilalţi
protagonişti învinşi ai celui de-
Al Doilea Război Mondial este
posibilă, dar pentru mareşalul
Ion Antonescu este interzisă!
Găsiţi domniile voastre
răspunsul adecvat la această
dilemă.

Până şi „regelui play-
boy” Carol al II-lea i-au fost
reînhumate, cu onoruri oficiale,
rămăşiţele pământeşti. Și ale
Elenei Lupescu. Și ale Anei de
Bourbon-Parma (niciodată
regină a României – n.a.).
Oare ale Mareşalului unde or
fi? Exprimarea dubitativă as-
cunde în ea germeni deosebit
de destructivi, iar alăturarea
unor nomina odiosa – regele
Mihai, camarila Trădării
Naţionale de la 23 august 1944
şi omologii lor postdecembrişti,
nevrednici și condamnabili
distrugători ai României – con-
stituie o amalgamare
intenţionată, o tehnică a cola-
jului, unde pot fi regăsite
deopotrivă personalităţi, dar şi
personulităţi, oameni oneşti,
dar şi bandiţi de drumul mare.
Este o „mlaştină” reprobabilă,
unde se mocirlesc „specialişti”
de conjunctură, „rolerii” con-
temporani gen Boia, Cioroianu
sau expiraţii gen Neagu Dju-
vara…

Este datoria şi
obligaţia noastră să discernem
între bine şi rău, între fals şi
adevăr! Nimeni nu poate
susţine că tot ceea ce ştim azi
este infailibil şi rămâne
neschimbat, dar nu ne este
permis să asistăm impasibili la
falsificarea Istoriei. Cândva,
când Ţara va fi cu adevărat
liberă, suverană şi
independentă, când va fi
condusă de români autentici,
nu de marionete ale 
intereselor străine, rejudecarea

mareşalului Ion Antonescu şi
aşezarea Sa la locul cuvenit, în
galeria Marilor Bărbaţi ai Nea-
mului Românesc, se impune
cu necesitate! Să nu uităm că
„Ne-am născut aici, suntem cei
dintâi aşezaţi aici şi vom pleca
cei din urmă” (Mareşal Ion An-
tonescu).

Bune sau mai puţin
onorante, faptele, eveni-
mentele şi personalităţile isto-
riei unui popor nu pot fi radiate
cu un creion, asemenea cele-
brului instrument de scris al lui
Molotov, care a trasat noua şi
încă actuala graniţă a
României. Din păcate, guver-
nele româneşti postdecem-
briste nu au avut demnitatea
de a se opune, astfel încât,
mareşalul Ion Antonescu este
în continuare condamnat şi
ucis în fiecare nouă zi. „De ce
atâta ură?”.

În continuare, pentru o
mai corectă percepția a eveni-
mentelor falsificate oficial și a
nedreptăților comise în urmă
cu 75 de ani redau și alte
opinii:

„În mai 1946, pentru a
demonstra faptul că exe-
cutarea lui Ion Antonescu ar fi
fost dorită de întreg Poporul
Român, comuniştii şi aliaţii lor
(între care cei din Uniunea
Populară Maghiară, corespon-
denta U.D.M.R.-ului de astăzi)
au organizat în toată Ţara
manifestaţii de susţinere a
condamnării la moarte. Poliţia
a raportat, de peste tot, şi
numărul participanţilor la
Ploieşti – 1.000; la Galaţi –
12.000; Constanţa – 10.000;
Braşov – 1.500; Sibiu –
20.000; Târgu-Mureş – 3.000;
Craiova – 2.000 etc.. Dar, fiind
campanie electorală pentru
alegerile parlamentare, în
multe locuri prilejul a fost folosit
şi pentru a fi atacate partidele
istorice; s-a ajuns chiar la dev-
astarea sediilor acestora, pre-
cum la Turnu-Măgurele,
Luduş, Caransebeş. În Transil-
vania, în centrele cu populaţie
numeroasă maghiară
demonstraţiile împotriva lui An-
tonescu s-au transformat în
manifestaţii iredentiste
maghiare; ungurii cereau
asasinarea Mareşalului şi pen-
tru că acesta era simbolul pa-
triotismului românesc. La Cluj,
prilejul a fost folosit, de către
cei 6.000 de participanţi
maghiari, ca să protesteze îm-
potriva recentei hotărâri a
Conferinţei de Pace de la Paris
(7 mai) de a retroceda
României întreaga Transil-
vanie, anulând astfel efectele
Diktatului de la Viena din 1940.

O r g a n i z a t o r i i
comunişti de la Bucureşti au
avut şi alte surprize. La
Târgovişte, de exemplu, după
manifestaţie unii participanţi au
scandat: „Sus Antonescu!”,
„Jos Guvernul!”, „Trăiască
Mareşalul!”. S-a voit să se
demonstreze că însăşi Armata
dorea execuţia lui Ion An-
tonescu. De aceea, în garni-
zoane au fost trimişi
reprezentanţi ai Guvernului ca
să monteze astfel de aprobări
colective. Dar, în majoritatea
cazurilor, rezultatul a fost neg-
ativ. Sunt mai multe rapoarte în

acest sens ale Poliţiei şi
Siguranţei. Cel privind con-
sultarea ostaşilor din Garni-
zoana Odorhei este datat 22
mai 1946 şi poartă titlul Militarii
din Odorhei împotriva
condamnării lui Antonescu:
„Garnizoana din Odorhei a
primit ordin ca să facă un ref-
erendum în legătură cu con-
damnarea la moarte a
ex-mareşalului Antonescu. În
acest scop a fost adunat întreg
efectivul Cercului de Recrutare
şi al Cercului de Exploatare
Odorhei, cărora un delegat al
Marelui Stat Major, Secţia
Propagandă, le-a expus mo-
tivele condamnării lui An-
tonescu. Apoi, cei prezenţi au
fost întrebaţi dacă sunt pentru
sau împotriva acestei
condamnări. Răspunsul, dat
prin ridicare de mâini, a fost
împotriva condamnării, nefiind
pentru condamnare decât del-
egatul M.St.M. În urma acestui
rezultat, s-a procedat la o nouă
votare, însă şi de data aceasta
toţi militarii prezenţi au fost îm-
potriva condamnării”.

În multe alte locuri,
mai ales din Transilvania, s-a
întâmplat la fel. Într-un „raport
contrainformativ” al Comanda-
mentului Trupelor de Grăniceri,
din 1 iunie 1946, se scrie: „La
Centrul de Instrucţie Grăniceri
rezultatul votului asupra
Sentinţei de condamnare dată
de Tribunalul Poporului în pro-
cesul ex-mareşalului An-
tonescu a fost: un vot pentru,
iar restul contra”. Rapoarte cu
conţinut asemănător au venit
din întreaga Ţară. Toate reflec-
tau sentimentul larg popular.
Pentru români, Mareşalul era
un erou. Pentru maghiari era
un inamic al aspiraţiilor lor re-
vizioniste. În aceste condiţii,
trebuie menţionat comporta-
mentul deplorabil al Regelui
Mihai, remarcat şi de străini.
Generalul american C.V.R.
Schuyler raporta, la Washing-
ton, pe 2 iunie 1946: „Toate el-
ementele societăţii
bucureştene par consternate
de execuţie. Se pare că
aproape toţi se aşteptau ca
Regele să comute sentinţele în
ultima clipă. S-au exercitat pre-
siuni teribile în acest sens
asupra lui din toate părţile”.
Mihai, însă, a considerat că
moartea lui Antonescu fiind
dorită de sovietici şi de
comunişti, trebuia să le facă pe
plac, conservându-şi astfel
Tronul. O laşitate nedemnă de
un cap încoronat. „În general –
scria generalul american –
poporul apreciază că nu s-a
dovedit nimic împotriva
Antoneştilor, în afara faptului
că au pierdut războiul.” Vestea
execuţiei a trezit un val de in-
dignare.

În toată Ţara au fost
răspândite manifeste de con-
damnare a asasinilor. În cel din
care Poliţia a descoperit multe
exemplare în Bucovina şi Tran-
silvania de Nord se scria:
„Popor Român, în ziua de 1
iunie, contrar voinţei Poporului,
a fost omorât mişeleşte la
Jilava, în prezenţa Guvernului
criminal, cel mai mare fiu al
Neamului nostru, Mareşalul
Ion Antonescu. Români! Acela

care a luptat pentru dreptatea
sfântă a acestui Popor, Gener-
alul Conducător care şi-a închi-
nat Patriei toată puterea fiinţei
lui, azi nu mai este în mijlocul
nostru… Sfânt martir! Te-ai ridi-
cat la Ceruri ca să veghezi de
acolo destinul Neamului nos-
tru. La mormântul tău cald
venim cu lacrimile durerii…”.

După 1989 s-a crezut
că se va face dreptate
Mareşalului, anulându- se
sentinţa nedreaptă din 1946.
Veterani de război, istorici, oa-
meni politici au înfiinţat, în
1991, Liga Mareşal Ion An-
tonescu. Cel mai cunoscut din-
tre conducătorii săi a fost
istoricul Gheorghe Buzatu.
Prin grija Ligii au fost ridicate
Mareşalului câteva monu-
mente, numele i-a fost dat câ-
torva străzi din mai multe oraşe
(în Transilvania, cel mai mare
opozant al unor asemenea
iniţiative a fost U.D.M.R.), au
fost organizate sesiuni
ştiinţifice şi comemorări (una
din ele la Valea-Mare, Cov-
asna, 1 iunie 1997). În iunie
1991, când se împlineau 45 de
ani de la asasinat, am iniţiat un
moment de reculegere în
Camera Deputaţilor în memo-
ria lui Ion Antonescu; toţi
deputaţii s-au ridicat în pi-
cioare; surprins şi şocat,
preşedintele Camerei, Dan
Marţian, fost ministru comunist
al Tineretului, nu a reacţionat
pe loc; o va face abia după
două săptămâni. Ecoul a fost
major, inclusiv peste hotare; în
Senatul S.U.A. a fost adoptat
un protest. Dan Marţian a venit
la tribuna Camerei Deputaţilor
pe 26 iunie 1991, întrebând in-
dignat: „Cum se poate ca în
Parlament să se cinstească
memoria lui Antonescu şi să nu
existe nimeni care să se ridice
în legătură cu acest lucru?
Vreau să vă spun foarte sincer
că şi noi – dar nu numai noi –
societatea nord-americană,
Statele Unite au fost şocate de
acest lucru. Cum este posibil,
cum este posibil ca să fie doar
iniţiativa unui deputat şi toţi
ceilalţi nu au nimic de spus?”

●
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Ziua lui „Cîțulache”…Ziua lui „Cîțulache”…

Cezar Adonis

Mihalache

DDa de ce să nu fie
chiar ziua lui aniversar-
politică?! Un 26 mai, „liber-
alosec” (sic!). Ziua în care,
nu „Cîțulache” a renăscut,
căci nimicul nu poate
renaște, ci în care un
maimuțoi a fost dospit din
resturi de pe eșichierul tu-
turor posibilităților pentru ei,
politicieni, și nefăgăduințelor
pentru noi, alegătorii
„celebrați”… Și ar putea de-
veni cu adevărat ziua cea
mai lungă… Nu neapărat ca
întindere în timp, ci prin
efectele pe care le va lăsa
în urmă mascarada de clică
devenită cină în fa(g)milie
pentru toți acești gropari
politici ai țării. Nu ne mai
sărbătorim momentele
noastre istorice ca Neam și
Țară… Le dăm jos, le
îngropăm, nu înainte de a-i
lăsa pe acești guvernanți să
ni le facă fărâme-fărâme,
zoburi de cioburi din iluzii,
așteptări, îndreptări, și din
care nici fulgii de cenușă să
nu se mai închege… Nu
cumva să renască într-un
românism, fie și neformal, al
zilei de mâine… În schimb,
ridicăm osanale acelora ce
ne-au osândit cu zâmbetul

pe fețele lor de paiațe.
26 mai. Să ne fie

prin lege ziua de adus
ofrande celor ce există pen-
tru a nu mai exista noi! Cel
puțin, nu în formele, nu în
matca, nu în vetrele lăsate
de înaintași, nu în obârșiile
și nici prin valorile și tradițiile
noastre. Pentru că trebuie

să avem o zi națională de
aducere aminte a momentu-
lui zero ce ne va fi transfor-
mat în zero demnitatea,
integritatea, mândria…

Or, să-i zică prin
lege Ziua Alegătorului
Național(e)… Și poate să o
marcheze și cu o fițuică de
obligații și îndatoriri a
alegătorului. Cu ore de
lectură pe manșetele „politi-
cally (libi)correctness” -ului,
cu ore de defilat în mitin-

gurile de preaslăvire a
„democrației” în fusta scurtă
a liberalismului „cîțist”.
Eventual cu bentițe și pam-
poane curcubiste. Măcar să
știm și noi pe ce „voci” ne
vom mai lamenta. Că de
combătut… Ce și despre ce
să nu mai vorbim… Să nu
mai facem nici aluzii… Că

dacă tot vor dezlegată polit-
ica lor ca zi de sărbătoare
națională, măcar să nu
rămânem „nefurtuniți” în
nelectura unui alt dan-
danache de a lui Cara-
giale… Unul zdrelit, dar
personaj cu mare șansă de
scenete. Că nu inspirația a
murit în România, ci cheful
de a mai lua în vârf de
peniță personajele tot mai
serbede…

Ce i-o fi trebuit lui

„cîțulache”, acest Dan-
danche penibil (ba încă, și
fără papion, și fără joben!),
la ce îi trebuia lui dară zi de
sărbătoare „națională” din
ciozvârta unor alegeri nere-
spectate ca mesaj al electo-
rilor?… Chiar atât de
repede i s-a urcat
scena(rita) în cap? Chiar
atât de scurt să-i fi fost dru-
mul spre desfrâul autoel-
ogiului pe pânza ținută de
susținătorii slinoși din troaca
politicii? Nu a învățat din is-
torie că, numaidecât, pânza
de glorificare se transformă
în carton? Iar dintr-o paiață
umflată, și pe la subțiorile
politice și prin spate, de
„lgbt” -iști, se transformă nu
doar într-o păpușă ambalată
în propria-i umoare-mu-
cava, dar devine istorie (cu
repetiție)?…

Să montezi o zi a
alegătorului pentru a nu uita
data desprinderii unor
cârpe, nu rupte în fund, că
aveau „mitomanagii” noștri
politici de toate cele, ci
jupuite rău la minte, și nu
doar cu mare beteșug de
carte, că ala se mai repara,
cu un petic de consultant pe
ici-colo, cu o zdreanță de
rufă politică vândută ca
expertiză, ci expunând un
gol imposibil de completat,
să pui așadar data unei zile,

oricum tristă pentru
alegători, prin nere-
spectarea a ceea ce au voit
aceștia, ca referendum,
drept buze de vuvuzetă
întru’ veșnica pomenire
liberală (pe drumul cârmuirii
spre sicriul înaintașilor
vânduți din mormintele lor),
nu este doar tupeu, este o
rufă de borfaș întinsă pe
catargul sărbătorilor
naționale de pe care ni s-au
tot coborât reperele, valo-
rile, momentele…

Sigur, 26 mai nu va
deveni un alt 23 august.
Pentru că, istoriografic, nu
are zaț de impunere nici
măcar cât un punct pe cant
de pagină. Va deveni doar o
imitație a ceea ce oricum
devenise un kitsch al unui
moment al Istoriei. Cu pro-
grame educative la televiz-
iunea și radioul „naționale”,
cu educație primordial pen-
tru tineri, dar nu una a civis-
mului, ci asexual politică.
Momentan „liberală”, căci
numai mâine nu se
răsucește „cîțulachele” pe
giulgiul pe care își șterge de
zor pantofii de scobitoare în
coastele liberalismului.
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România, pe primul loc în topul european al corupției... România, pe primul loc în topul european al corupției... 

Gheorghe

Piperea

SSub cel mai profe-
sionist, cinstit și fantastic
guvern din istorie (!), Româ-
nia a ajuns pe primul loc în
topul european al corupției.
Românii cred, conform unui
sondaj făcut recent de
„Transparency Interna-
tional”, că aici este epicen-
trul corupției planetare, pe
aceste meleaguri eterne ale
nemuritorului Zalmoxis.

Un procent de 20 la
sută dintre românii
intervievați au declarat că
au dat șpagă doctorilor, 11la
sută au recunoscut că au
oferit „atenții” cadrelor di-
dactice, iar șapte procente
au susținut că i-au „omenit”
pe polițiști. Nu știu de ce
sondajul s-a oprit la aceste
exemple, căci nenorocirea
mare este în domeniul ur-
banismului, în domeniul
gropilor de gunoi „ecolog-
ice”, în domeniul importului
criminal și al incinerării in-
dustriale intoxicante a
gunoiului, a rezidurilor și a
deșeurilor, în domeniul san-
itar și în domeniul achizițiilor
publice. Iată două exemple
care sar în ochi:

- Curtea de Conturi
a constatat că numai în
cazul „Unifarm” s-a cheltuit

nejustificat un miliard de
euro, din ianuarie 2020
până în prezent, în întregul
sistem sanitar care luptă pe
rupte cu pandemia cifra fiind
mai mare de 4,5 mld euro;

- autoritățile din
domeniul achizițiilor publice

au publicat rapoarte din
care rezultă că, din bani
publici, anul trecut s-au
cheltuit pe cumpărături și
consultanță și digitalizare &
stuff 43 de miliarde de euro,
reprezentând 19 la sută din
P.I.B., ceea ce înseamnă că
statul și autoritățile publice
locale au devenit cei mai
mari clienți ai celor 100 de
corporații care realizează 75
la sută din P.I.B. Aici nu
există competiție. Există
rente, monopoluri, privilegii
și carteluri. Restul, ca să

poată accede la asemenea
contracte, trebuie fie să aibă
„proptele” politice, tehno-
cratice sau admistrative, să
fie prieteni cu diferiți arafați,
sau să dea mită, șpagă,
peșches, bacșiș (continuați
voi cu sinonimele).

Și nu știu de ce nu
sunt întrebați votanții sau
simpatizanții actualei puteri
progresiste de drepta (oxi-
moron intenționat) dacă
partikipă sau nu la acest
sport național. Sondorii s-ar
putea să aibă niște sur-
prize...

Vă gândiți, probabil,
că domeniul achizițiilor pub-
lice este plin de
transparență, competiție,
onestitate etc., pentru că e
vorba de licitații publice,
care nu pot fi mânărite. Nțț.

Cei mai mulți bani s-au chel-
tuit pe achiziții de urgență,
direct, prin „negociere” cu
comercianții de pe listele
scurte.  Nu cerea Arafat, în
martie 2020, libertate din
acest punct de vedere și,
mai ales, imunitate de
răspundere civilă și penală?
Nu i s-au pus în brațe cca
900 de milioane de euro ca
să se joace cu ei în acest
fel?

Unul dintre motivele
adevărate pentru care nu se
ridică starea de alertă este
exact acesta - achizițiile de
urgență nu trebuie să
urmeze regulile obișnuite
ale licitației, transparenței și
competiției oneste. Deci,
furtul trebuie cumva să con-
tinue, la adăpost de ochiul
vigilent al publicului. Evi-
dent, fiind de religie nou-
normală și progresistă,
ong-urile care urlau ca din
gură de șarpe pe vremea
„ciumei roșii”, acum tac,
pentru trebuie să luptăm
contra „acestui virus
nenorocit”. Starea de alertă
nu mai are nimic de-a face,
în prezent, cu sănătatea
publică. Are de-a face cu
banul și cu (geo)politica.

Nu ascunde Cîțu
dintotdeauna destinația
celor 35 de miliarde de euro
cu care a înrobit România la
bănci?

Nu recunosc foștii
aliați ai lui Orban, actual-
mente opozanți (pe motiv
de resetare a azimutului pe
fantasticul Câțu) că au luat
parte la comerțul cu
indulgențe practicat de
Orban din postura de pre-
mier, pentru asigurarea
poziției actuale de
președinte al Camerei
Deputaților?

Nu au pus Clotilde și
Plicușor Ban capitala în
postura riscantă de a fi
invadată de șobolani,
căpușe și țânțari (generatori
potențiali de ciumă, holeră,
boala lime, infecție cu West
Nile) pentru simplul fapt că
vor să înlocuiască între-
prinderile care au câștigat
licitații în domeniile respec-
tive cu întreprinderile de
casă și de castă proprie?

Așadar, consumați
numai informații oficiale din
resurse publice - sunt atât
de bune și de credibile…
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