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Țară, țară! Țară, țară! 
Tu chiar vrei război?…Tu chiar vrei război?…

Cezar Adonis

Mihalache

ÎÎntreabă-te singură!
Dar repede! Nu aștepta să-ți
ceară părerea „ăi mari”…
Că nu o să mai apuci să în-
trebi nici măcar: „cu
cine?”… Când te vei trezi,
va fi prea târziu… Și prea
departe s-ar putea să-ți fie și
flăcăii… Nu te lăsa târâtă pe
un front străin fără să-ți
impui dreptul de a ști „pen-
tru ce?”… Nu aștepta să-ți
vină frontul, „accidental”,
peste tine! Ieși în stradă,
acum când încă mai poți…
Mai bine acum printre bas-
toane și gaze de jandarmi
decât mai târziu printre
șenile; și cruci…

Țară, în numele
celor ce tac absenți, obosiți,
deznădăjduiți, întreabă tu:
„Care este rostul nostru
acolo?”… Într-un acolo care
poate deveni într-o clipă un
nedrept aici… Or, de ce să
mergem noi la războiul al-
tora? De ce să fim carne de
tun, poate nici măcar în
formație de luptă, nici în
„tranșee”, ci direct în casele
noastre?… Ce avem noi a
obține altceva decât o în-
frângere? Și trebuie să te
grăbești cu întrebările…
Căci numaidecât s-ar putea
să ne trezim ca a trecut
„războiul”… Și că totul nu a
fost decât o mizeră
înțelegere între „cei mari”,
de a ne implica pe noi, cei
mici, doar pentru a avea
motivul de a ne lua din nou
de gulere, de resurse, de
drepturi, de judecăți ulte-
rioare pentru implicarea într-
o conflagrație căreia nu i-am
văzut nici harta. Ori poate
că ți-au rămas prea mulți
saci nefolosiți din pan-
demie? Sau prea goale îți
sunt cumva spitalele,
morgile, crematoriile, cimi-
tirele?…

Ridică-te, țară, îm-
potriva smintiților ce te con-
duc!… Să nu ai parte mai
apoi de mișeii ce te vor in-
vada, felia, terciui, motivând
că te-ai băgat unde nu îți
era treaba… Adu-le aminte
guvernanților și ipocriților lor
politicieni că Armata
Română nu este una de
ocupație. Iar pământurile
noastre nu sunt baze de
găzduire a invadatorilor care
spun că doar o să treacă pe
aici…

Unde este parla-
mentul tău, Țară? Când prin
tine trec, traversează, se
dislocă armate străine, tre-
buie să ceri o întrunire și un
accept al acestui ultim for ce
mai poate exprima vocea, și
da!, chiar rațiunea neamului
tău. Unde sunt acei „aleși”,
atât de vizibili când e vorba
de circ și iarăși circ?… Unde
sunt acum când praful stă
se ridice dintre noi, de pe
pământurile noastre, din
orașele, din străzile, casele
și poate și chiar din noi?…

Nu întreabă nimeni:
„de ce?”… Nu cere nimeni
desecretizarea a ceea ce se
poate spune măcar în
comisiile parlamentare de-
spre numărul maxim de mil-
itari străini ce pot fi prezenți
în România?… Căci și doar
cu unul în plus aici, nu vom
mai fi doar o „rampă” de
lansare, de invazie, ci însăși
miezul invaziei ce ne va
transforma în agresori… Și
victime, și agresori ce vom fi
arătați apoi cu degetul prin
tribunalele internaționale…

Nu întreabă nimeni
de ce această strategie
aparent haotică a „Unchiului
Sam”? De ce să „disloci”
militari din Germania, pentru
a-i aduce la noi, pentru ca
apoi, „într-un viitor apropiat”,
să trimiți alți militari ameri-
cani în Germania? De ce nu
sunt trimiși direct aici? Nu
cumva aceasta este marea
negociere? Transformarea
noastră într-o bază
definitivă?!

Și trebuie să întrebi
asta, Țară!… Pentru că nu
doar vor mărșălui armatele
altora pe aici, dar vor
„staționa” prin fel și fel de
baze… Deja numite, deja
repartizate… Or, nu-i
această o ocupație „de
pace” de sub norii unui viitor
conflict?…

Care sunt termenii
„staționării”? Care este du-
rata maximă prevăzută prin
acorduri pentru rămânerea
acestor trupe pe pământul
nostru? Care este numărul
maxim de militari străini ce
pot fi prezenți în țara
noastră fără a ne trezi
transformați, în cel mai
fericit caz, într-o garnizoană
unde străinii dictează… Și
cum accepți, tu, țară a miilor
de generali, intrarea acestor
trupe sub comandă străină?
La tine acasă?! Între fron-
tierele tale?! Transformăm

toată țara într-un „de-
veselu”? Am uitat umilința
pe care am trăit-o cu
partenerul strategic la o re-
uniune de carton (mucava
de a generalilor noștri, pum-
nul în gură al ofițerilor lor),
când tricolorul a fost pus la
picioarele „invitaților”, ca un
soi de capitulare, iar oficialii
noștri „repartizați” lângă
zona cu toalete?… La ce fel
de tratament să te aștepți în
cazul în care nu va mai fi
vorba doar de strategii pe
hârtie și vorbele înfoiate ale
uniformele cazone?

Noi nu ne-am născut
aici pentru a merge să-i
invadăm pe alții! Și nici alții
să nu vină peste noi! Ne-am
născut aici pentru a ne
apăra pământurile noastre.
Nu, noi nu trebuie să
mergem la războiul altora!
Nu dincolo de granițele țării!
Noi trebuie să ieșim la
război doar dacă va veni el
peste noi. Altminteri, nu vom
fi doar niște smintiți în de-
ciziile luate, ci și mișei cu vi-
itorul nostru!

Sigur că este o mare
înțelegere la mijloc… Alt-
minteri, ne săturau de
îndată rușii de ifosele ăstea
de războinici rupți în fund…
Un robinet închis, un atac
informatic și se făcea
liniște… Și poate ne
vedeam de treburile noas-
tre, așa cum fac vecinii…
Doar că există interesul de
a ne vârî ca musca în treaba
altora… Poate că toată
această șicanare a celor
mari este doar pentru a dis-
trage atenția de le
reașezarea liniilor, azi de
front, mâine poate de
granițe în Europa. Poate că
scopul e ca și unii și alții să-
și aducă armatele aici, într-o
înțelegere de data aceasta
pentru a avea linii de front
comune împotriva unui alt
inamic. Ce se va „scurge” în
masă dinspre Germania și
Franța, fără a aștepta să
ajungă la a treia generație în
țările prin care s-au „refu-
giat”. Ori, mai bine spus, în
care au fost refugiați…

●

Cum ajung „dalmațienii” Cum ajung „dalmațienii” 
în scaune oficiale, la stat…în scaune oficiale, la stat…

Petru

Jipa

DDomnule am și eu o
întrebare de Gâgă, cum
ajung toți pătații pe scaunele
oficiale…?

-Ei au scaun, noi
rămânem fără scaun…!

Am auzit despre unul
care întâi a vândut blugi în
orașele patriei pentru a-și
reface „bolul” necesar vieții,
apoi a intrat în politica mare
să comande la fanfară pe
„fanfare” în cheia sol, și…
LA, SOL, FA. Altul, un mare
profesor fără „ghinion” spune
că a vândut dintre odraslele
patriei dar așa cum ne
spunea chiar dânsul, acești
copii erau cu ghinion.

Acum nu mă mai
gândesc la acel Guru apărut
din spirala mării, el a fost de-
posedat de mingea
universală pe partea
dreaptă, pe stânga a fost
creat un vid pătrunzător cu
patru stele, dar și cu o lună
de întârziere la plata fac-
turilor. Cred că singura
explicație este ascunsă în
versurile lui Ion Pribeagu,
sau cum spune românul:
Prost să fii, noroc să ai.

„De-ar fi să-i luăm pe
toți la rând,/ Și actualii, dar și
foștii,/ Cei mai deștepți de pe
Pământ/ Au fost întot-
deauna… Proștii.”

Râdem noi dar râsul
e în pădure, în aparta-
mentele noastre rămâne să
facem matematică integrală
la frig cu mânere și „clo-
cotilde” în pilde: Vrei un aer
dichisit, votează-ne pe noi
partid.

Despre ce se mai
spune în ziare, nu știu să
spun. Dar dacă mă iau după
ce ne spunea marele
președinte, care a fost
înainte de mai marele Joe
Biden înțeleg: „Toate servici-
ile de informații din lume, nu
doar ale noastre, (adică ale
lor) ci și din Europa sau Asia
fac același lucru. Ele
încearcă să înțeleagă mai
bine lumea, să înțeleagă ce
se petrece în capitalele din
lumea întreagă, utilizând și
alte surse decât New York
Times sau NBC News. Deci
ca să înțelegem și noi: tot ce
spune Radu Tudor, Gâdea
este preluat automat de toți
„răspândacii” tragediilor de
pe planetă. Iar ei au trecut de
la: muriți, muriți, covid fără

covrig, la vin rușii călare pe
rachete nucleare. Parcă nu
suntem sătui de marea
conspirație sufletească și ne
mai alimentează și ei prin
teroarea morselor compe-
tente.

Tot mai bine era
înainte, înainte eram mai
tineri…! Dar de unde se
trage această dezinvoltă
convingere că presa nu este
de încredere? Este clar că
un politician așezat acolo în
fotoliul de la „stat” știe mai
bine ca oricine ce înseamnă
informația din presă, care
sunt intențiile ei și mai ales
sursele ei. Un copil îl
întreabă pe tatăl său: Tată ce
este aceia pompă? Dragul
meu, pompa este așa un uti-
laj prin care se mărește pre-
siunea unui lichid. Da…!
Atunci de ce a intrat în Roma
marele împărat Traian cu
mare pompă după ce a
cucerit Dacia…? Deci pa-
tologia minților întortocheate
care ne așează cu mare
pompă statuile vii în fruntea
bucatelor, este mare. Între
timp a devenit o metodă, un
principiu, un mod de lucru
într-o lume în care încred-
erea neverificată trece drept
naivitate iresponsabilă. Toți
acești Dalmațieni au intrat cu
mare Pompă în viețile noas-
tre pentru a ne crește pre-
siunea arterială și debitul din
glandele lacrimale. Dar noi îi
suportăm, spunem: Hales-
Bulai praful s-a ales de viața
noastră, lor să le fie bine și la
noi în case frig. Mulțumim
partid iubit.

Mi-am adus aminte
de un articol apărut în Ziarul
Națiunea semnat de marele
scriitor și dramaturg Corneliu
Leu, în care spunea că ni-
meni nu poate ajunge la vâr-
ful politicii pentru că-i lipsesc
o sută de mii de semnături.
Iar dacă vrei această sută de
mii de semnături trebuie să
fii Dalmațian cu 100.000 de
pete. El a avut dreptate când
a scris, în 1977, „Fii risipitori
ai uropei”.

Astăzi suntem fii
risipitori ai unei lumi triste.

●
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Cine câștigă? Cine pierde?…Cine câștigă? Cine pierde?…

Nicolae

Radu

CCine are interesul să
țină românii în întuneric,
„orbi și surzi”, când tunurile
rusești se aud deja la
granița de nord a
României? Câți dintre noi
simt durerea resimțită de
pacienții lipsiți de căldură, la
temperatura de 13 grade,
oameni internați într-un spi-
tal de Oncologie? Că pros-
tia nu ține de cald este știut
deja! Dar cine gândește că
prostia salvează România?!
Bombele fumigene aruncate
într-o piață cu scop de
întăritor pentru manipularea
unui popor, dacă mai sun-
tem un popor, asigură vi-
itorul unei Țări?

Clopotul bate în
dungă! Atenția românilor
este împinsă tot mai mult
după ușă, cu exerciții fan-
tomatice de testare a
populației în condiții de frus-
trare! Deși România nu
duce lipsă de dușmani, cine
strigă „dormi în pace,
române”? Covid 19, Delta,
Omicron, toate au deschis
ușa către zeci de contracte
dubioase, aflate, potrivit
DNA, Direcția Națională
Anticorupție, în cercetare!
Cine câștigă? Cine sunt
băieții „deștepți” de la bu-
toane?! Cine pierde?!

În condițiile în care
Marea Britanie și Spania
înfruntă certificatul verde și
masca Covid și își intensi-
fica producția internă și ex-
porturile, de ce România
are nevoie de extinderea
șomajului tehnic, prin
Ordonanță guvernamentală,
până în martie 2022? Covid
19 și Omicron și-au făcut
buletin de România? Cine
cunoaște care sunt prob-
lemele reale ale românilor?
Care probleme?! Ce prob-
leme spun „cocoțații” în
scaunele puterii?! Mii de
români furați sunt împinși de
autorități la ușa furnizorilor
de energie pentru a-și face
singuri dreptate! Cine con-
duce România? Furnizorii
de energie? Supermarcket-
urile? Multinaționalele sau
băncile străine? Am uitat 
de președintele Agenției
Naționale pentru Protecția
Consumatorului, demis pen-
tru că a închis temporar și a
amendat câteva supermar-
cket-uri? Cine conduce
România? Ce face statul
român pentru românii
încărcați cu facturi uriașe?
Realitatea?! Aproape două
milioane de români au
rămas fără locuri de muncă!
Cine este de vină? Cine
spunea că „economia
duduie”? Cine încuraja îm-
prumuturile externe pentru

măști și izolete neconforme
cu standardele Europene?
Cine răspunde pentru
rușinea adusă părinților
îngropați, încă, în saci de
plastic? Din păcate, Biserica
Ortodoxă tace în mod inex-
plicabil, în condițiile în care
rușinea acoperă și înalta
distincție primită de un Înalt
Ierarh, în semn de apreciere
pentru „Echilibru”! Tăcerea
nu înseamnă complicitate?
Dumnezeu nu are culoare
politică! Interesul național
trebuie să rămână în prim
planul preocupărilor, indifer-
ent de partid sau de gașcă!

Ce interese
naționale mai are România?
Industria este obiect de
studiu pentru arheologie,
după cum am mai spus de
nenumărate ori! Educația
extinde de la an la an con-
ceptul de „semianalfabet
funcțional”, întâlnit deja, în
vârful puterii! Sănătatea
rămâne o piesă grea pentru
viitoare contracte dubioase?
Cine ține bățul? 

Cine aprecia cu
ceva timp în urmă că „dacă
numărul îmbolnăvirilor și al
morților scad, trebuie 
să îl creștem”? Viitor?

Tunurile bat la
poartă! Cine are interesul să
tot tragă de coadă marele
URS RUS ? Că place sau
că nu place, Rusia nu
înseamnă o bărcuța rătăcită
în Marea Neagră! Europa
întreagă depinde de gazul
rusesc, fapt recunoscut re-
cent inclusiv de președintele
francez Macron! Nu cumva
România a început să
înghețe la propriu și la figu-
rat? Fumigenele continuă!
Greva Înteprinderii de
Transport București a lăsat
bucureștenii plătitori de taxe
în stațiile înghețate! Pla-
giatul unui înalt demnitar a
atras din nou setea de
sânge a unora! Efortul jur-
nalistic trebuie apreciat, fără
nicio îndoială! Însă, greva și
plagiatul sunt probleme de
viață și de moarte pentru
români, în condițiile în care
americanii vorbesc de un
„iminent război”? Tunurile
lovesc în poartă! În condițiile
în care Rusia și-a evacuat
Ambasada de la Kiev,
războiul în Ucraina de-
venind o problemă de timp,
cine are nevoie să îndrepte
atenția românilor de la
bomba plasată sub pat, la
probleme cu răspundere
individuală, în condițiile în
care România este furată și
vândută, de 32 de ani,
bucată cu bucată?

Să ne aducem am-
inte! Cine a strigat că
pământul românesc se
vinde la prețul unui kilogram
de tărâțe? Cine a strigat că
cele peste 1800 de fabrici

au dispărut peste noapte?
Tractorul Brașov? ARO
Câmpulung? Sidex Galați?
Combinatul de la Călan?
Fabrică de țevi sudate Re-
publica? Fabrica 23 Au-
gust? Inteprinderea de
Mașini Grele IMGB etc?
Câți mai știu că la „Fabrică
23 August” se construia cel
mai performant tanc pentru
apărare, în timp ce. după
1989, în spații „adaptate
tranziției”, privatizate, se
producea săpun?! Trecutul
istoric nu ne iartă!

Am luptat cu nemții,
iar apoi i-am fugărit prin ste-
pele rusești! De sute de ani,
am trăit lângă sârbi, iar în
timpul guvernării din 1996 –
2000, am permis, fară să ni
se ceara, drept de survol și
am asigurat aeroport la
Timișoara unor avioane
purtătoare de bombe
asupra celor care ne nu-
meau „frate”! Am construit o
industrie românească cu
sprijinul Uniunii Sovietice,
iar astăzi apreciem Rusia
drept o mare amenințare,
fapt precizat inclusiv în
Strategia de Securitate
Națională. Istoria obliga la
discernământ! Astăzi privim
către Statele Unite ale
Americii și visam că în vir-
tutea art. 5, Alianță NATO
ne vă rezolva toate prob-
lemele! Ce se întâmplă,
însă, când peste ani, poate
alti doritori de „democrație”
vor ajunge în Romania? În-
toarcem spatele și aliaților
americani? În mod cert,
avem de învățat de la aliații
americani! Numai daca îi
privim, avem de învățat cum
să ne păstram cu mai multa
grijă onoarea și demnitatea,
cum să purtam în suflet
drapelul, cum să ne respec-
tam Eroii etc! Cine își mai
aduce aminte de generalii
români „înfipți” în scaune, cu
spatele la tricolorul ro-
manesc așezat în mod
dureros și inexplicabil drept
ca o „față de masa”, în timp
ce drapelul unui alt stat se
afla înălțat la catarg, pe
pământ romanesc?!
Onoare? Respect?
Recunoștință pentru Eroi?
Ce mai înseamnă drapelul
romanesc? Ce mai
înseamnă imnul national în
condițiile în care oficiali
gângăviți, mâzgăliți în cărțile
de istorie, acopereau și
acoperă versurile cu
șușoteli despre mese și vi-
itoare funcții?!

Romania înseamnă
acasă? Cine mai are nevoie
de identitate națională? Nu
cumva am uitat cine sun-
tem?! Rusia ataca Roma-
nia? Trupele americane
sunt și în Tara noastră!
Rusia desfășoară deja,
exerciții tactice alaturi de

Iran și China! Aliații nu sunt
de neglijat, cu atât mai mult
cu cât reamintesc arsenalul
nuclear, dar și vorba din
popor: „dacă pleacă China
la război, bate lumea
întreagă numai cu bucătarii
din armată!” Câți ne mai
aducem aminte de spiritul
războinic amintit de
strategul chinez Sun Tzu?
Turcia mediator de pace?
Aliații Rusiei nu înseamnă
numai Iran și China! Nu
cumva Turcia deja gândește
la întărirea relațiilor cu
Rusia, sub „umbrela eco-
nomica”? Ce înseamnă Tur-
cia pentru Alianța NATO?
Nu cumva exista și riscul
unei reorientări, în jocul de
putere, din partea Turciei
pentru Rusia? Potrivit Open
Sources, Agenția de presa
rusa Tass: „președintele rus
Puțin și președintele ucrain-
ian Zelenski au fost invitați
la negocieri în Turcia.
Președintele Erdogan i-a in-
vitat pe ambii lideri să vină
în Turcia și să organizeze o
întâlnire pentru a rezolva
problemele și divergențele
dintre ei. Turcia este
pregătită să joace orice rol
pe care îl poate juca pentru
a reduce tensiunile dintre
Rusia și Ucraina!”. Să fie
întâmplătoare poziția
președintelui american Joe
Biden cu privire la „nesin-
cronizarea opiniilor în cadrul
NATO, unde nu se știe cum
vă reacționa alianța în cazul
unei „incursiuni minore” a
Rusiei în Ucraina”? „Incursi-
une minoră”? Ce 
să înțelegem când
președintele american
continuă: „este foarte impor-
tant să-i menținem pe toți
cei din NATO de aceeași
parte. (…) Există diferențe
în NATO cu privire la ceea
ce sunt dispuse țările să
facă, în funcție de ceea ce
se întâmplă”? Exista riscul
să iasă Turcia din Alianța
NATO sau statele occiden-
tale rămân în expectativă,
constrânse de dependența
față de gazul furnizat de
Rusia? Cât costă pacea?
Gândesc la ce ne mai
așteaptă! Cine are nevoie
de bombe? Vorbeam cu un
distins confrate despre
„miracolul maghiar” și de-
spre Ungaria Mare a lui
Ștefan cel Sfant! Fară să fiu
apreciat prorus sau pro-
maghiar, adevărul trebuie
spus! Cum reușește Un-
garia să ducă o politică de
mare anvergura, la „masa
puterilor”, în timp ce românii
sunt ținuți șomeri, cu capul
în țărână sau încuiați după
ușă? De unde are Ungaria
puterea să joace pentru in-
teresele maghiarilor, ex-
tinzând afacerile cu lumea
întreagă și întărind relațiile

inclusiv cu Rusia și Turcia,
în timp ce România trăiește
într-o întreținută decredibi-
lizare a instituțiilor de forță,
cu plagiate știute și scoase
din „cutia cu scheleti” și cu o
cruntă neputință sau
nepăsare față de prob-
lemele românilor? Cât
pământ a vândut Ungaria
străinilor? Să fie adevărat
că Romania a vândut deja
circa 6.5 milioane ha din
suprafața de zece milioane
de hectare de teren arabil?
Cum a reușit Ungaria să
scape de împrumuturi și de
FMI, în timp ce Romania
duce în cârcă 120 miliarde
dolari împrumutate din
băncile străine? Cine
primește dobândă? Dar
„gheșeftul” sau comisionul?
Pacea aparține celor
bogați? Ce înțelegem când
un ministru al apărării, în
funcție, declară, cu privire la
achiziționarea de avioane și
de echipament militar „sec-
ond – hand”, că „avem se-
curitate atât cât putem să
plătim”?! ALIANȚE? Cine
învață din drama afganilor?
Cine își mai aduce aminte
de afganii striviți de roțile
avionului agățate de sute de
oameni disperați care
doreau să scape din mana
talibanilor?

Nu cumva uitam
mult prea ușor că „prieteniile
nu sunt veșnice, dușmăniile
nu sunt veșnice, veșnice
sunt numai interesele”?
Cine bate clopotul Mitică?
Tunurile se aud inclusiv la
Suceava! Un distins con-
frate gândește la pace,
după o noapte zbuciumată!
Cine aude? Cine poate să
mai vadă? Cine gândește la
Romania de mâine?
Soluția? Vorbele goale nu
mai ajută! Să fie o soluție 
să închidem Televizorul?
Duduițele colorate și iertat
să fiu, vopsiții obosiți și
agățați de masa moderato-
rilor unor posturi TV, nu mai
stiu comenzile primite! Cine
minte mai mult? Cine țipă
mai tare? Deși este tărziu,
mult prea tărziu pentru o
pace neatinsă de bombe,
avem nevoie de români
pentru români! Pentru un vi-
itor, avem nevoie de fapte,
avem nevoie de comandanți
cu „sânge în instalații”, cum
zice poporul, comandați cu
iubire de neam și Tară în su-
flet!

●



4 Tichia de politician

Un act abject de lașitate și slugărnicie!Un act abject de lașitate și slugărnicie!

Dan Cristian

Ionescu

CCe merită o țară
care își batjocorește oficial
simbolurile? Nimic! Este
cazul României. Am citit o
știre uluitoare: „MApN a
șters postarea care omagia
un general care neagă
Holocaustul din România.
Institutul „Elie Wiesel”: «El-
ogiul purtătorilor de valori
radicale ne îndepărtează de
NATO și UE»”. Da, este
uluitor ce s-a întîmplat după
ce M.Ap.N. l-a omagiat pe
generalul-maior aviator
Radu Theodoru, veteran de
război, cu ocazia împlinirii
vîrstei de 98 de ani. Institu-
tul „Elie Wiesel” a protestat
vehement aratînd pentru în-
ceput că acum 81 de ani, le-
gionarii au ucis peste 125
de evrei (cifră care văd că în
timp crește) – ce legătura
are asta cu generalul
Theodoru, care pe atunci
era elev? După care critică
prezentarea ca model de
viață a unui antisemit și
negaționist militant al holo-
caustului, membru fondator
al unui partid extremist
(adică Partidul România
Mare).

Hai să lămurim mai
întîi doi termeni folosiți în
mod greșit: primul este cel
de „antisemit” – semiți sînt
evreii sefarzi și arabii, nu și
evreii k(h)azari; al doilea
este „holocaust” (termen
lansat referitor la lagărele
naziste în cea de a doua
jumătate a secolului al XX-
lea, mi se pare, de un
polonez) care înseamnă
ardere completă, și se
referă la arderea per-
soanelor vii. Spun asta în-
trucît pentru arderea
morților exista de mult ter-
menul de incinerare. Evrei
arși de vii au existat doar în
basmele lui Elie Wiesel,
mincinosul care s-a declarat
deținut în Auschwitz unde a
fost dus de jandarmii români
(asta pe cînd Sighetul lui
natal era sub ocupație
horthystă!), deși Miklos
Gruner a declarat și recla-
mat peste tot că nu este
acel Elie Wiesel care i-a fost
coleg de lagăr – dar minci-
una o dată lansată, trebuia
susținută și promovată în
continuare, așa că nu l-a
băgat nimeni în seamă.

Evreii nu folosesc
termenul de „holocaust” ci
pe cel de „shoah” (adică
nenorocire, catastrofă – și
acesta este într-adevăr
potrivit și adevărat). Cuvîn-
tul exista de mult și conform
Dicționarului Enciclopedic
Român, vol. II (1964)
însemna „sacrificiu practicat
în antichitate de către vechii

evrei, asirieni și alte
popoare idolatre, constînd
din arderea ritualică a ani-
malelor pe altar; în
împrejurări excepționale se
practicau și jertfe omenești”.

Generalul Radu
Theodoru nu este antisemit
– el îi critică pe k(h)azarii
care în ultimii 150 de ani au
făcut atît de mult rău
României și românilor. Iar
datele oficiale prezentate de
el nu le poate contesta nici
Alexandru Florian și nici
vreun alt sionist.

Generalul Radu
Theodoru nu a negat
suferințele nedrepte ale mai
multor milioane de evrei în
timpul ultimului război mon-
dial – el critică minciunile
dovedite lansate de sioniști
din mai multe motive, în
primul rînd financiare. De
unde am aflat noi de
această imensă es-
crocherie? De la mulți evrei,
în primul rînd Norman Gary
Finkelstein (ai cărui părinți
au fost deținuți în lagărele
naziste), autorul cărții „The
Holocaust Industry” (Indus-
tria holocaustului).

Generalul Radu
Theodoru nu a fost fondator
al unui partid extremist –
Partidul România Mare a
fost un partid patriotic, dar
pentru sioniști tot ce este
patriotic, este extremist. C.
V. Tudor a avut multe calități
însă din punct de vedere
politic îl consider execrabil,
un circar fanfaron, care a
compromis naționalismul
din România (am scris pe
larg și motivat despre
aceasta). Aberațiile lui
Vadim s-au răsfrînt asupra
și împotriva partidului. Cît
de sincer „antisemit” a fost
acesta? Gîndiți-vă că pentru
alegerile prezidențiale din
anul 2004 a fost consiliat de
firma israeliană „Arad Com-
munications” aparținînd lui
Eyal Arad, a trimis în parla-
ment cel puțin patru evrei
(printre care și Nati Meir,
condamnat anterior în Israel
și ulterior și în România), a
dezvelit la Brașov o statuie
a lui Itzac Rabin, etc. Și
atunci ce au sioniștii cu gen-
eralul Radu Theodoru? Păi
au.

Ni se tot povestește
despre jertfele făcute de
evrei în războiul pentru reîn-
tregire. Dar generalul ne
prezintă, din rapoartele
unităților militare, situația
reală, cu militarii evrei care
au dezertat sau au trecut la
inamic. Deci nu au fost
patrioți, ci trădători.

Ni se tot povestește
despre binele făcut
României de evrei, dar gen-
eralul vorbește și despre
răul pe care l-au făcut
aceștia. (din păcate,

aceasta este doar prima
ediție, însă singura care
este pe net). În bibliografia
cărților sale găsiți mulți au-
tori evrei de bună credință.
Generalul este acuzat de
antisemitism întrucît scrie
despre crimele, trădările și
jafurile săvîrșite de unii
evrei. Dar, ca și în cazul lui
N. C. Paulescu, nimeni nu
poate contesta datele is-
torice sau statisticile oficiale
prezentate.

În Ioan 8.44, Mîntu-
itorul îi acuză pe farisei că
sînt fiii satanei, care este și
tatăl minciunii. Sioniștii de
azi sînt urmașii fariseilor. Ei
nu suportă adevărul, care îi
contrazice în toate. Dar cel
mai mult, sioniștii îl urăsc
fiindcă încă mai trăiește,
fiindcă încă luptă pentru
adevăr, fiindcă încă este
un model de patriotism. Ca
să distrugi sentimentul
național, trebuie să ucizi tre-
cutul prin falsificarea istoriei,
prin denigrarea eroilor. Ce
simplu este! Arunci stig-
matul antisemitismului și
atunci autoritățile române îi
scot din istorie! După 1947
eroismul românilor s-a man-
ifestat prin luptătorii din
munți, cei care au luptat îm-
potriva celor reprezentați de
tatăl lui Alexandru Florian,
tatăl lui Radu Ioanid, tatăl lui
Vladimir Tismăneanu, tatăl
lui… Dar 80 % dintre
aceștia erau legionari – și
atunci vorbim despre ei, dar
nu îi nominalizăm. Alexan-
dru Florian nu știe dacă vre-
unul dintre aceștia a fost
antisemit, nici dacă vreunul
dintre aceștia a făcut
vreodată vreun rău vreunui
evreu – dar nici nu îl
interesează. Este suficient
că au fost legionari, deci au
fost patrioți, iar patriotismul
este „verboten” (interzis –
n.r.). Trebuie cultivate
lașitatea și trădarea.

Ministerul Apărării a
șters mesajul omagial cali-
ficîndu-l ca pe „o eroare
impardonabilă”. Vă pare ab-
surd dacă vă spun că pen-
tru acest „fleac” ar fi trebuit
să iasă în stradă sute de mii
de români? Nu a ieșit ni-
meni. Cine are butonul care
a mobilizat protestarii în
favoarea familiei Bodnariu
din Norvegia și a copiilor lor,
a Cameliei Smicala din Fin-
landa și a copiilor ei? Acelea
erau niște cazuri personale,
foarte probabil întemeiate.
Dar în cazul de față este
altceva, nu retragerea unei
omagieri ci mult mai mult –
aruncarea în derizoriu a
celui care simbolizează
astăzi patriotismul în
această țară, de către Min-
isterul Apărării, la porunca
unor dușmani ai României.
Cine mai poate avea în-

credere în Armata Română,
cînd se dovedește a fi
condusă de trădători?

Nu știu dacă ați re-
marcat, dar sunt convins că
nu. Cînd este vorba de falsi-
ficarea istoriei noastre,
trădătorii care distrug
România însărcineză cu
asta fiul unui bolșevic evreu:

– „Procesul comu-
nismului” a fost încredințat
lui Vladimir Tismăneanu, fiul
lui Leonid Tisminețchi. După
ce l-a dat afară din comisie
pe cel mai competent să se
exprime în această materie
(Paul Goma), a redactat un
raport în care rolul evreilor
bolșevici este trecut sub
tăcere.

– I.N.S.H.R.-E.W. a
fost încredințat lui Alexandru
Florian, fiul lui Radu Florian.
Un institut plătit de la buge-
tul statului (aflat în subor-
dinea directă a
prim-ministrului României –
n.r.) pentru a fi cel mai mare
dușman intern al Istoriei
noastre, al unor valorilor
naționale și al adevărului.

– Nu de mult, direc-
tor științific la Institutul
Revoluției Române (cu care
nu avea nici o legatură a
fost numit Andrei Ursu, fiul
pretinsului dizident Gheo-
rghe Ursu. Am urmărit la
sfîrșitul lui decembrie un in-
terviu al lui și am ramas
uimit: nu am ascultat
niciodată o jumătate de oră
de minciuni, de la cap la
coadă! Cel mai important
lucru, nega implicarea ser-
viciilor străine în eveni-
mentele din decembrie
1989! Acum este propus
pentru funcția de președinte
executiv al Institutului de In-
vestigare a Crimelor Comu-
nismului și Memoria Exilului
Românesc (I.I.C.C.M.E.R.).

Gheorghe Ursu a
fost un activist evreu
bolșevic, pînă cînd Gheo-
rghiu Dej a trecut la elim-
inarea evreilor din structurile
de conducere politice. Bi-
ografia lui este permanent
cosmetizată (falsificată) –
ultima dată, cea în limba
engleză, chiar zilele trecute
(la 13 ianuarie a.c.). Că a
fost racolat de Securitate,
nu se pomenește nimic. Știu
foarte bine acest caz întrucît
am făcut propria mea
anchetă privată cu privire la
uciderea lui.

În fine, mai sînt
multe scris, dar ar însemna
să tot repet lucruri studiate
și scrise în ultimii 15 ani.
Închei arătînd situația unui
alt general – un evreu crim-
inal de război, fugit în Israel
unde a fost făcut general și
director la „Yad Vashem”, a
cărui extrădare cerută de
Lituania a fost refuzată (ex-
tras din „Codul lui Lucifer”

ediția a V-a, pag. 280). Ce
optică diferită! Un general
român, luptător împotriva
Germaniei naziste, un erou
pentru noi, pe care trebuie
să îl uităm. Și un criminal
evreu făcut general și trans-
format în erou de Israel!

„După anul 1990,
oficialităţile lituaniene au de-
venit interesate de cerc-
etarea crimelor de război
săvîrşite de evrei împotriva
civililor. În decursul an-
chetei, a apărut necesară
interogarea lui Yitzhak Arad.
Acesta (n. 1926 cu numele
de Itzhak Rudnicki) intrase
în anul 1944 în N.K.V.D., iar
după ce la o vîrstă fragedă
săvîrşise o serie de crime
de război, în noapte de
Crăciun a anului 1945 a em-
igrat ilegal în Palestina; aici,
a continuat activităţile teror-
iste, de data aceasta îm-
potriva armatei britanice iar,
după constituirea statului Is-
rael, a devenit istoric al
Holocaustului, general de
brigadă în cadrul Tzahal iar,
între anii 1972-1993, direc-
tor al „Yad Vashem” (Memo-
rialul Victimelor
Holocaustului, înfiinţat în
anul 1953 prin hotărâre a
Knesset-ului). In anul 2007,
Lituania a solicitat Israelului
extrădarea lui Arad în ved-
erea cercetării acestuia
pentru executarea unor civili
lituanieni şi a unor membri
ai rezistenţei antibolşevice –
Israelul a refuzat”.

●



Ghimpele Națiunii

Cât îi mai lăsăm să ne calce în picioare?Cât îi mai lăsăm să ne calce în picioare?

Cezar Adonis

Mihalache

NNu ne-a ajuns
această hăituire? Nu vrem
să ne semețim și noi? Să ne
impunem dreptul de a vorbi
despre trecutul nostru? De
a nu mai fi hărțuiți pentru
vorbele și scrierile noastre?
Pentru gândurile pe care
îndrăznim a le strecura în
cuvinte cât mai abil împa-
chetate pentru a nu stârni
cetele otrepelor? Dacă e
nevoie, să fim martiri cu toții,
dar să ne descătușăm
prezentul! Să rupem
această mâzgă de omerte
impuse de alții pentru a ne
elibera cunoașterea trecutu-
lui!

Avem dreptul sacru
a ne numi singuri Eroii!
Avem dreptul de a ne elogia
înaintașii! Chiar dacă
greșim poate în aprecierea
profunzimii lor, măcar să
avem curajul de a rosti…
Pentru a nu ajunge la rândul
nostru ca în trecutul nostru
din cărțile interzise ale vi-
itorului copiilor noștri să fim
doar niște umbre prea mici
pentru statutul pe care ni l-
au lăsat înaintașii.

Și nu, nu trebuie să
mergem nici măcar în
instanțe să cerem punerea

punctului pe i… Definirea
clară a dimensiunii
vinovățiilor ce ni se
reproșează. Și nici în-
tocmirea unei liste cu nu-
mele pe care trebuie să
evităm a le rosti… Pentru că
nimeni din acest prezent nu
ne poate judeca trecutul…
Poate vorbi despre el, dar
fără a-l răstălmăci pentru a
fabrica și trasa presupuse
adevăruri de netăgăduit, ori
judecăți de valoare (finale!),
pentru a putea impune
opinii unor grupuri,
minorități în prezențele lor
de pe lângă marile națiuni,
dar majorități zgomotoase și
urâcioase în deciziile
trasate.

Nici o instanță nu se
poate pronunța asupra
vinovăției celor din trecut. Și
este firesc că, pe fond, nu a
făcut-o nici un magistrat,
oricât de pregătit ar fi fost la
nivel de cunoaștere
istoriografică. Și tocmai
pentru că nu a făcut nimeni
acest lucru, nu ni se poate
interzice, nici juridic și nici
moral, dreptul de a ne ex-
prima. De a ne pronunța nu
atât prin analiza faptelor,
deja acest lucru est opis de
dosar penal, ci prin am-
intirea unor fapte pozitive ce
nu pot fi tăgăduite („negate”
– în dicționarul lor de

cenzură!). Deja, acel mâine
în care nu vom mai putea
spune că un înaintaș a făcut
și lucruri bune, asigurând un
bine contemporanilor lui, ori
marcând un gest cât de mic,
a venit. Și curând nu vom
mai putea spune nici măcar
că a plantat un copac, ca
apreciere a acelui bine de
care orice ființă umană este
capabilă. Ori să apreciem
(„să elogiem” – în același
dicționar de cenzură al otre-
pelor) o asemenea figură pe
oricare altă direcție decât
aceea care este considerată
a priori miezul vinovăției,
fără a exista măcar o con-
damnare definitivă a unui tri-
bunal internațional, pentru
că va fi mai riscant decât
este acum să spunem că a
fost un erou al neamului
său.

Deja ni se pune
pumnul în gură dacă ne
pronunțăm despre martiri-
uri… Deși este dreptul nos-
tru de a privi acțiunile
înaintașilor ca acte de
jertfă…

Curând nu îi vom
mai putea nici să-i amintim
nici măcar înaintașii noștri.
Nu cu aprecierea dimensiu-
nii lor pentru un neam.
Curând orice referire față de
un asemenea personaj, fără
a fi judecat, sfârtecat în cu-

vinte, în false impuneri, cru-
cificat pe scândurile
judecăților și vinovățiilor a
priori decise de alții, va fi o
faptă penală. Curând vom fi
judecați doar dacă vom
spune despre un asemenea
înaintaș că a fost și el om…

Acolo ne îndreptăm
dacă nu ne ridicăm fruntea
din pământ! Iar de mai
avem un cât de mic semn
de îndoială, trebuie să ne
gândim că nimic din trecutul
nostru nu poate atinge
rușinea delăsării, lașității,
abandonului, supunerii de
acum. Prin comparație, nu
doar ei, cei vitriolați în
judecăți de nume străine
neamului nostru, ci toți
înaintașii noștri au fost niște
eroi. Noi însă, unde vom fi?
Vom fi lașii din trecutul din
ziua de mâine? Sau hărțuiții
de azi care au avut curajul a
se ridica și a spune: Destul!

Ajunge cu această
stare de reproș și
învinovățire continuă!
Ajunge cu această asumare
a vinovăției fără măcar a-i
privi în ochi pe cei ce ne
acuză! Ajunge cu această
lașitate! Pentru că
nepăsarea, dezinteresul,
indiferența de până mai ieri,
apoi teama și frica de acum
de a nu ieși din rând s-au
transformat în lașitate. Or,

dacă despre ei, înaintașii,
nu avem curajul de a ne
rosti gândurile, cum să cre-
dem că mâine o vor face
alții pentru noi, cei de
acum?

Să ne ridicăm și să
ne rostim Istoria! Să ne
onorăm eroii măcar prin cu-
rajul de a vorbi despre ei! Şi
da, să căutăm şi acel partid
care va avea curajul să
iniţieze amendarea legilor
ce ne pedepsesc pentru fel
și fel de vinovăţii…

Avem dreptul la
adevăr! Dar el nu poate ieşi
la iveală din mijlocul unei
naţiuni îngenuncheate în
laşitate…

●

Triumful mediocrității și al slugărniciei!Triumful mediocrității și al slugărniciei!

Cristian Ardeleanu

DDacă până în decem-
brie 1989 era preamărită so-
cietatea socialista multilateral
dezvoltată, ridicată pe culmi
de glorie și civilizație, ei bine,
la mai bine de un sfert de
secol distanță de la acele vre-
muri, societatea, și implicit
lumea românească, are încă
destule carențe și probleme
de rezolvat. Și nu mă refer
aici neapărat la probleme de
ordin strict economic, deși
economia României este pre-
cum o ecuație matematică
avâmd foarte multe necunos-
cute. Asta în cazul în care
mai putem pretinde că 
mai avem o econo-
mie națională… Singura
economie reala și concreta
este azi dată de economiile
pe care le fac lunar majori-
tatea cetățenilor, prin strân-
gerea tot mai mult a „curelei”
din cauza scăderii vizibile a
nivelului de trai. Ni se tot
repetă de 32 de ani că avem
o economie în tranziție în
schimbare. Adevărul este că
singura schimbare a fost fali-
mentarea economiei de di-
nainte de 1989, predată nouă
la cheie de vechiul regim, cu
o industrie și agricultură
funcționale la înalți parametri,
care promova și susținea un
comerț extern generator de
valută forte și implicit de
ample investiții pe plan intern.

Din păcate țoață re-
forma economică și pro-
gramele economice gândite
și implementate de mai 
toate guvernările așa-zis de-
mocratice, dar profund
antinaționale, nu au făcut
decât să ruineze economia
noastră națională și să trans-
forme tara noastră într-un
mare importator – de la sco-
bitori și până la tehnologie
avansată. Economic și finan-
ciar suntem total dependenți
de factorul extern și implicit
controlați și conduși de
acesta. „Vom muri și vom fi
liberi” se striga în acele zile
de sfârșit de Decembrie. De
murit într-adevăr s-a murit,
pentru că așa a fost prevăzut
în scenariu și noua putere
avea nevoie de cât mai multe
victime pentru a-și legitima
preluarea puterii. Dar referitor
la libertate e puțin mai com-
plicat… da, ca indivizi ne-am
câștigat libertatea mult dorită,
care este un dar de la Dum-
nezeu pe care nu are dreptul
să ți-l ia nimeni. Libertatea
este sacră! Ca viața. Dar, în
schimb, țara a cam pierdut la
acest capitol, și anume 
suveranitatea, economia și
producția națională,
independența financiară.

Azi, economic, sun-
tem doar o colonie, ca și
politic, de altfel. Nimic mai
mult! S-a ajuns aici din cauza
strategiei pe care s-a mers
din guvernare în guvernare:

cine fură mai mult și mai bine!
Iar aici am avut parte de niște
adevărați academicieni de
talie mondială, care ar putea
să țină cursuri și conferințe la
cele mai mari universități din
lume pe acest subiect. A exi-
stat și există în continuare 
o colaborare perfectă 
între politicieni, autorități,
guvernanți, mass-media, am-
basade, multinaționale, bănci
străine, fiecare cu felia sa de
tort. Există și profit în țara
noastră, dar doar pentru
șmecheri. Restul de fraieri
sunt buni doar să plătească
taxe și impozite, facturi din ce
în ce mai mari…Apropo, știți
care este paradoxul acum,
după 32 de ani de „prosperi-
tate”, daca în trecut 
din considerente aberante
autoritățile întrerupeau peri-
odic consumul de electrici-
tate, gaze sau căldură, ei
bine, acum, mulți dintre
cetățeni vor trebui ei de bună
voie să-și închidă sau să
reducă drastic consumul
exact la aceleași utilități. Și
tot din cauza unor măsuri
aberante a autorităților, pe
care-i doare exact în „pălărie”
de sănătatea și nivelul de trai
a celor ce i-au ales.

Protecția socială
egală cu zero, un sistem de
sănătate falimentar, o
educație și un învățământ
puse efectiv pe butuci, salarii
și pensii de mizerie (cu
excepția celor speciale de

care nu se atinge nimenea),
lipsa unor programe econom-
ice și financiare de încurajare
și ajutor pentru investitorii au-
tohtoni, lipsa unor politici de
creștere efectivă a natalității,
alo, Președinția și Guvernul
se aude?! – nea Nicu ne-a
lăsat la momentul execuției
sale 23 de milioane. De
atunci ne tot ducem la vale
precum cursul valutar! Indus-
tria, agricultura și comerțul
puse cu grijă pe butuci. Ar-
mata e prezentă doar prin
filmele lui Sergiu Nicolaescu,
în afară de Dumnezeu nu ne
mai poate apăra nimeni. Dar
cel mai mult s-a pierdut și
suferim la capitolul DEMNI-
TATE NAȚIONALĂ! Cu o
clasă politică bolnavă moral,
slugarnică și vândută total
străinătății, mediocră din
toate punctele de vedere,
fără credință și trăire
națională, majoritatea atee de
credința noastră creștină,
mereu cu capul plecat și gâr-
bovi pe la curțile străine… cu
ăștia în frunte niciodată nu o
să mai avem măreția, put-
erea și forța de odinioară și
nici o țară respectată pe me-
leaguri străine. Când te scalzi
în mediocritate și slugărnicie
nu poți performa și nu poți
construi nimic viabil și durabil.
Nu poți pune o temelie
trainică și implicit nu ești re-
spectat nicăieri în lume. Și,
din păcate, virusul acesta
contagios s-a transmis și

omului de rând. Din păcate,
mulți dintre ai noștri suferă de
acest sindrom al inferiorității
de neam, un fel de cetățeni
europeni de rang inferior.
Comportamentul și atitudinea
aleșilor în acest sens este ed-
ificatoare.

Noi nu avem
conducători bărbați de stat…
Noi avem niște feminizați,
complexați de propriile lor
neputințe. Niște impotenți
politic… mai ales în relațiile
externe cu alte state. Ultimii
doi conducători care au știut
să se impună pe scena
internațională, și să nu
adopte „poziția caprei”, au
sfârșit prin a fi împușcați prin
trădare… printr-un fals „23
august” și o falsă revoluție.
Probabil că de aceea nu se
mai înghesuie nimeni să
adopte o politică similară de
suveranitate și independență
pe scena politică
internațională… ca să nu mai
fie răsplătiți cu un glonț. Așa
că nu ne rămâne altceva
decât să sărbătorim acest au-
tentic triumf al mediocrității și
slugărniciei între popoare.
Sau poate, cine știe, prin mila
și imensa Lui bunătate, să-și
întoarcă Dumnezeu fața Sa
către noi. Neamul nostru a
renăscut de atâtea ori în isto-
rie în momente de mare
cumpănă. Sau, cum spune și
cântecul, tot ce-i românesc
nu piere!.

●


