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„Samarineanul n-a fost numai

bun ci şi atent: a ştiut să vadă...”

- Nicolae Steinhardt
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Ne vrem în războiul altora de parcă noi am fiNe vrem în războiul altora de parcă noi am fi
ucis porumbelul păcii…ucis porumbelul păcii…

Cezar Adonis
Mihalache

NNațiune, Trezește-
te! Spune-ți Cuvântul! Im-
pune-ți Dreptul de a fi aceea
care ia decizii! Și nu mai
lăsa impostorii, analfabeții,
trădătorii și veneticii de felu-
rite seminții să ia hotărâri
pentru tine! Căci, de acum
nu va mai fi vorba doar de
devastarea industrială a
țării, de sărăcirea ei
economică pe decenii, ci de
pustiirea ei fizică… De
transformarea în tranșee și
morminte, nu doar fără de
monumente pentru eroi, ci
poate și fără cruci pentru a
nu deranja cumva  „multicul-
turalitatea” celor ce vor a ne
transfroma fii și fiicele în
carne de tun!…

Încă mai putem ieși
din această deznădejde…
Încă nu am simțit fiorul
morții în noi… Încă nu ne-
am zidit picioarele în carnea
înghețată a unui pământ pe
care să fi început a-l
încăleca trădătorii și ve-
neticii de azi, maine – chiar
ei dușmani și inamici de
front. Și nu avem ce să
căutăm în acest război care
nu va mai fi nici măcar unul
„de uzură”… Pentru că s-a
trecut cu mult linia oricărei
implicări „din solidaritate”…
S-a depășit etapa ajutorării
umanitare… Ba chiar și cea
a sacrifcării propriilor
resurse și materii pentru
sprijinirea economică a
războiului altora…

Este tot mai clar că
trebuie să facem un pas în
spate! Cât mai repede! Și să
ne cerem acest drept, noi,
ca Națiune! Pentru că „totul
pentru front” nu poate fi
decât lancea de izbândă a
propriului interes de
apărare. Și nu un cumul de
materiale, resurse și carne
de tun pus la dispoziția al-
tora.

Trebuie să
descălecăm din această
postură de capră pe ram-
pele de război ale altora.
Căci, la sfârșitul războiului,
dacă vom mai exista, nu va
fi cert că aceste rampe de
livrare a armamentului și
munițiilor, poate și a
lansărilor la propriu (pentru
că nu avem nicidecum con-
trolul a ceea ce se întâmplă
pe pământul nostru!), nu
avem nici o garanție, dară,

că acestea chiar vor deveni
„plăci turnante” în economi-
ile viitorului… Acele porți de
import, aceea platformă
continentală pe care am ridi-
culizat-o cu doar câteva
decenii în urmă… Avem
deja experiența cu „marele”
partener strategic… Care
nu ne-a dat nici măcar să
desenăm șuruburi și piulițe
pentru reconstrucția Iraku-
lui, dărămite să clădim și noi
acolo pentru a recupera din
datoriile pe care le aveau
alții la noi și pe care le-am
pierdut (și) din cauza
implicării noastre în taberele
nepotrivite și nenecesare
nouă ca națiune… (Și chiar
așa, ce se va întâmpla
acum cu investițiile noastre
de la Krivoi Rog, Ucraina, le
vom șterge și pe acestea
din averea națională?!)… Și
nu este normală atitudinea
noastră măcar din perspec-
tiva istoriei recente! Am
împușcat un lider de țară
care a asigurat parteneriate
și contracte pentru a face
din România o poartă de in-
trare în Europa pentru gaze
și petrol pe timp de pace! Iar
acum ne avântăm ca orbii
pentru, chipurile, aceleași
„beneficii” de găzduitori ale
unor porți de intrare, ce nu
vor mai fi controlate de noi,
asta este clar, de pe urma
unui război în care nu avem
ce să căutăm?… Păi’, nu
mai bine smulgeam penele
porumbelului alb în piața
publică în timp ce mor-
moiam „Pace”?… Măcar nu
am fi fost atât de ipocriți… Și
nu am fi stat la picioarele
retardaților și trădătorilor
care ne conduc…

Este tot mai clar că
războiul „din Ucraina” nu va
mai fi unul doar regional…
Și nu va mai fi nici unul strict
de apărare a unei țări
invadată… Nici de eliberare
a acesteia… Se poate citi în
drafturile militare ale
Statelor Unite și în cele
„economice” ale Europei….
Doar că noi nu dăm atenție
cuvintelor, formulărilor… Nu
vrem să ni le „traducem” sin-
guri… Și așteptăm, spășiți,
vorbele unor guvernanți
vânduți… Pe care nu i-am
blama nici de ne-ar lega de
dinți fitile de dinamită…

Și totuși, din mo-
mentul în care, pe de o
parte, în rapoartele Statelor
Unite se scrie, negru pe alb,
că acest război va fi, în

următoarele luni, unul „de
controfensivă a Ucrainei”, și
nu unul „de apărare și alun-
gare a inamicului peste
granițe”, în care se dau și
termene de declansare „a
contraofesnivei”, pe care ni-
meni nu o numește (de ce
oare?), „război de eliber-
are”, iar, pe de altă parte, ca
într-o foarfecă devastatoare,
Ursula cea războinică a Eu-
ropei ne aruncă în față de-
vizul contribuției obligatorii
de război (1,5 miliarde de
euro pe lună, adică „o sumă
globală de 18 miliarde de
euro întreg anul viitor”), pe
un calendar care ar trebui
să ne dechidă ochii că nu
mai vorbim despre eventu-
ala apărare a unei națiuni in-
vadate, este evident că
strategia SUA-UE este una
de forțare a conflictului spre
un război global, și nu una
de căutare a păcii prin orice
mijloace (fie și cedări). Și nu
avem de ce să mai stăm în
postura de asini de cărăușie
și, poate, de iepe pentru tras
tunurile altora cu mult din-
colo de liniile pe care ar tre-
bui fie prezente armatele
noastre!…

Nu avem nici de ce
să întindem lași mâna după
facturile de război ale altora
pentru a le plăti noi! Nu
avem de ce să acceptăm
deciziile unei individe care
ne scuipă printre dinți că:
„Noi i-am însărcinat pe
miniştrii Finanţelor să dez-
volte mecanismul adecvat”.
Care „noi”?! Memberi unei
clici infracționale care, la un
următor tribunal Nuremberg,
ar trebui judecați drept crim-
inalii de război care au arun-
cat Europa în război,
sărăcie și anarhie?…

Or, măcar noi să ne
trezim…

●

O cârpă pe care-și șterg piO cârpă pe care-și șterg pi--
cioarele analfabeții…cioarele analfabeții…

Zoe
Danteș

CConstituția României
a ajuns la gunoi. Suverani-
tatea țării a ajuns o cârpă pe
care-și șterg picioarele niște
indivizi îmbuibați, analfabeți,
slugi de profesie. De
preferință străinilor de neam și
țară. Nu mai are nevoie
această țară de nimic. Este
băgată la ATI și i s-a livrat ven-
tilatorul. Ultima procedură!
Înainte de moarte. După cum
știm toți. Din experiența ultim-
ilor trei din cei 33 de ani.

Trădătorii s-au chinuit
din greu să o aducă în acest
punct. Ea, România, venise la
Camera de gardă doar pentru
o durere de cap. Capul unora
care nu mai exista. In locul
capetelor, erau doar foșnetul
banilor, comisioanelor, mân-
dria, trufia și mai ales dorința
de stăpânie. Doar că, cei care
au primit-o, s-au gândit că e
bogată. Și dacă încearcă să-i
găsească toate bolile, sigur
vor rămâne cu averea ei.
Sigur vor face combinații cu
rudele îndepărtate din
străinătate și se vor alege cu
multe beneficii. Pentru tot-
deauna. Cel mai bine ar fi să o
băgăm în comă, s-au gândit
ei. Și au reușit. Au făcut toate
procedurile necesare. Le știm
de trei ani pe toate. Pas cu
pas! Se numesc Protocoalele
morții unei națiuni.

Protocoalele Morții, au
fost administrate de 33 de ani,
fără ca ea, România, să-și
dea seama că „salvatorii” o
vor moartă. Dacă nu moartă,
măcar în comă, spoliată de tot
și de toate resursele: naturale
și mai ales umane.
Inteligențele și cei care au
curaj să spună lucrurilor pe
nume. Ei erau doar
aparținătorii pe care nu-i
primea nimeni în spital. Și
care nu vedeau nimic din ce i
se administrează ca și
medicație. Doar intuiau! Știau
că pentru o banală durere de
cap, ea, România, primea
chimioterapie! Doar, doar se
va distruge sistemul ei imuni-
tar!

După care, au ieșit
„salvatorii” să le explice
aparținătorilor că „bolnava” lor
e în stare gravă, fără prea
mari șanse de supraviețuire.
Când aparținătorii au început
să vocifereze, să găsească
argumente firești împotriva
dignosticului, „salvatorii„ i-au
făcut nebuni, conspiraționiști,
teroriști și le-au spus că ei vor
să o „salveze” cu orice preț. Și

au găsit soluția! Ventilatorul!
Și A.T.I.! Și binențeles
„specialiștii” aduși din
străinătate. Că ei știu cel mai
bine ce nevoi are „bolnava”!

„Specialiștii” din
strainătate au venit și au zis
că are nevoie de amputare. A
mâinilor, picioarelor, a orice,
numai să scape cu viață! Nu
contează că e ciopârțită și pe
ventilator! După care s-au
gândit că e bună să i se
recolteze un organ important:
inima! Adică, Constituția! Că
oricum nu are nevoie de ea și
într-un colț, „salvatorii”
pregăteau un sac negru! Erau
gata să o arunce în groapă,
fără slujbă de înmormântare!
Ca să nu mai piardă vremea!

Dar că ce să vezi! Un
Bătrân S-a împiedicat de ca-
blurile electrice din A.T.I.. Era
Bătrân. Abia mergea. Nu le
văzuse, sau poate… da! Sau
se oprise curentul! Că e criză!

Și astfel, ea, „bol-
nava”, a dat semne că se
trezește!

I se păruse că o fe-
meie o mângâiase pe față ca
să-i șteargă lacrimile și din
greșeală scosese și tubul ven-
tilatorului! Femeia fusese
trimisă să mulțumească pen-
tru că aparținătorii „bolnavei”,
în ciuda durerii lor, s-au dus cu
mic cu mare să o roage pentru
ea, „bolnava„ lor! Și femeia
auzise rugăciunea de ieri!

Venise trimisă de
Bătrân să o mângâie! Să-i
aline durerea și să o
însănătoșească!

Și le-a șoptit
aparținătorilor că ea, „bol-
nava”, are nevoie de inima ei.
Constituția! Care să fie smulsă
din cutia frigorifică pregătită
pentru a fi transplantată cui
hotărau străinii „specialiști”.
Asta stă doar în puterea
aparținătorilor de drept al „bol-
navei”!

E vremea să o salvăm
de „specialiști”! De aici și de
oriunde ar fi ei!

Bătrânul a scos firul, a
întrerupt curentul și ea, „bol-
nava” mai are o șansă! Șansa
ei suntem noi! Toți! Dacă
avem curajul să o și arătăm!

Clopotele au bătut ieri
pentru Înviere! A ei! A
României!

●
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Polonia 1919 și Polonia 2022, la indigo…Polonia 1919 și Polonia 2022, la indigo…

Ion
Coja

PPolonia este vedeta
zilelor noastre! Este activă în
mai multe planuri, cu idei
neașteptate, care stârnesc
deja controverse însuflețite.
Cum ar fi recenta cerere /
pretenție a parlamentarilor
poloni de a pretinde de la Ger-
mania despăgubiri de război în
sumă de peste 1300 – o mie
trei sute, de miliarde de euro.
S-a constituit cu ceva timp în
urmă o comisie parlamentară
care a făcut un inventar al
pagubelor materiale suferite de
Polonia de pe urma ocupației
germane din perioada septem-
brie 1939 – 1945. Și au ajuns
la această valoare, deloc mică,
care nu ia în calcul suferințele
morale pricinuite de ocupantul
teuton! Ci numai pagubele ma-
teriale inventariate cu mare
grijă.

Pretențiile de azi ale
Poloniei trebuie corelate cu
comportamentul deseori anti-
bruxellez al Varșoviei în cadrul
Uniunii Europene! Unii taxează
aceste pretenții ca manifestări
ale unei doctrine suveraniste,
tot mai prezentă printre statele
din Uniunea Europeană!

Remarcabilă este și
poziția vehement anti rusească
a Poloniei în conflictul din
Ucraina, foștii noștri vecini
mergând până la solicitarea
înarmării nucleare, cu care să
participe / să combată mai efi-
cient într-un viitor și proxim
conflict NATO- RUSIA, dorit
sincer pe malurile Vistulei! Sau
cel puțin așa se pare!…

E de așteptat ca într-o
conjunctură favorabilă, Polonia
să ceară despăgubiri de război
și de la Rusia, de la ce va mai
rămâne din Rusia, dacă strate-
gia Occidentului va merge
până la capăt!… Sunt deja cu-
rios cum se vor calcula exact
pagubele suferite de polonezi
prin masacrul de la Katyn.

Semnalăm și suspici-
unea că polonezii ar fi avut o
contribuție la sabotarea con-
ductelor de gaz rusesc recent
atacate de pirați submarini ex-
trem de bine echipați!

Nu este greu de ob-
servat că în felul acesta Polo-
nia face jocul democraților
aflați la guvernarea Statelor
Unite. Biden s-a angajat tot
mai evident într-un meci cu
Germania, a cărei performanță
economică devine tot mai
supărătoare peste ocean. În
felul acesta urmând ca Europa
însăși să-și piardă din putere
de îndată ce Germania nu va
mai fi atât de competitivă!
Slăbită prin datoria către Polo-
nia și prin pierderea gazului
rusesc, Germania va înceta să
mai fie locomotiva Europei și
nu se va găsi nicio țară
europeană care să-i ia locul,
iar Europa va fi obligată să
devină astfel și mai obedientă
față de regulile stabilite la Casa
Albă! E greu de găsit rațiunea
acestui comportament al Casei
Albe. O Europă slăbită este în
primul rând o lovitură, încă o
lovitură dată rasei albe și

creștinătății.
Avem voie să folosim

acești termeni? Exagerăm
cumva?…

Când spunem azi
„democrații de la guvernarea
Americii” se înțelege, după unii
comentatori, în frunte cu Don-
ald Trump, o entitate tot mai
străină de interesele autentice
ale poporului american, cel pe
care se sprijină America
profundă, făuritoarea legendei
visului american. Ce se va mai
alege din acest vis dacă
democrații își vor impune de-
finitiv doctrina/strategia
globalistă?!

Mulți comentatori văd
însă în spatele democraților
americani o entitate mult mai
puternică decât însuși guver-
nul american, oricare ar fi acel
guvern. Și anume ar fi vorba
de oculta marii finanțe mondi-
ale. În strategia secretă a
acestei oculte adversitatea față
de Germania, față de Europa,
dar și față de Rusia, este pe
cât de logică, pe atât de puțin
cunoscută, conștientizată de
clasa politică! Clasă politică
occidentală amăgită de ideea
că se luptă pentru imple-
mentarea pe planetă a regulilor
democrației!

Așadar, Polonia de azi
se angajează într-o adversitate
tot mai fățișă față de Germa-
nia! O face de capul ei sau
este stârnită de entități anti-
germane mult mai puternice?
Este conștientă de faptul că
mai există un interes în spatele
comportamentului ei su-
veranist, un comportament atât
de onorabil la prima vedere?!

Vând nevrând ne
aducem aminte de jocul făcut
de Polonia în 1939. Luăm în
serios părerea celor care
consideră că Polonia a avut un
rol cheie / important în
declanșarea războiului de-
clarat de aliați Germaniei. În
declanșarea tragicului WW2!
Adică ținem seama de cei care
consideră că Polonia prin nu-
meroasele acte de agresiune
anti-germană săvârșite pe par-
cursul anului 1939 i-a obligat
pe nemții lui Hitler să invadeze
vecinul recalcitrant și irespon-
sabil de la Răsărit! Nu prea
sunt cunoscute de opinia
publică aceste acte de agre-
siune iresponsabilă prin care
polonezii au pus la grea încer-
care răbdarea Berlinului!
Pretențiile la despăgubiri de
război, formulate la Varșovia,
s-ar putea să trezească la
Berlin (și nu numai) amintirea
comportamentului iresponsabil
al Poloniei înainte de septem-
brie 1939… Polonia are locul
ei aparte în ecuația celui de al
Doilea Măcel Mondial!
Pretențiile Varșoviei la
despăgubiri de război trebuie
puse în contextul întregului film
al războiului, al întregii partituri
interpretate de Polonia!

Se pune întrebarea
obligatorie: ce i-a făcut pe
polonezi să adopte în 1939 un
comportament iresponsabil,
sinucigaș la o aproximare
fugitivă?

Ce se știe sigur este
că Polonia a fost încurajată la

aceste acțiuni provocatoare de
asigurările Angliei. Perfidul Al-
bion i-a zăpăcit de cap pe lid-
erii polonezi că sprijinul
anglo-francez va interveni
pedepsitor de îndată ce se va
produce o agresiune nazistă.
Ba polonezii au primit asigurări
că armata germană este slab
pregătită și va fi o formalitate
pentru neînfricata oaste
leșească să-i spulbere pe teu-
toni! Prostia guvernanților de la
Varșovia a fost atât de mare
încât s-au lăsat convinși de
serviciile secrete britanice că
tancurile nemțești nu există de
fapt, că sunt de carton, tancuri
de mucava, făcute să deruteze
fotografii militari inamici! Astfel
că polonezii au atacat cu cava-
leria apariția tancurilor
nemțești pe pământul sfânt al
patriei! Caz rarisim de prostie
la acest nivel politic maxim!
Dar nu și unic în istoria
glorioasă a Poloniei!

A avut Marea Britanie
un interes major în
declanșarea războiului? Se fac
englezii vinovați de stârnirea fi-
arei apocaliptice? Știm bine că
primii care au cerut război îm-
potriva Germaniei naziste nu
au fost membrii vreunui gu-
vern, ci cercurile marii finanțe
internaționale de orientare
cazară, iudaică. Eu aș adăuga
că promotorii/inițiatorii
războiului anti-nazist au fost
animați și de o adversitate
maladivă față de rasa albă,
față de lumea creștină! Din
rândurile „albilor” s-au ales
cele mai multe victime umane
ale monstruosului WW2! Con-
form regulei criminalistice cui
prodest? Ale cui speranțe s-au
văzut împlinite la sfârșitul
Războiului al Doilea Mondial?
Ca de altfel și la sfârșitul
Primului?!… Cine a avut de
tras foloasele cele mai mari? În
niciun caz Anglia sau Polonia!

Ne întoarcem la Polo-
nia! Fără să aibă habar, a făcut
jocul iudeo-sionismului în
1939! Și se pare că face din
nou acest joc, în 2022, îm-
potriva Rusiei și a Germaniei!
Repet: fără să-și dea seama!
Căci există, după unii, un in-
teres ultim sionist în
desfășurarea evenimentelor
din Ucraina. Implicarea în
Ucraina a unor planuri sioniste
este un lucru foarte probabil,
dacă nu cumva o certitudine!
Politica Poloniei față de ce se
întâmplă azi în Ucraina merge
în aceeași direcție cu
speranțele și activitățile unor
lideri sioniști, ale clanului Roth-
schild însuși! Și ne punem în-
trebarea despre vecinii și
prietenii noștri polonezi dacă
sunt conștienți de această
recidivă în care se postează cu
convingerea împlinirii unui des-
tin eroic excepțional! Postură
penibilă, ridiculă, cu valențe
tragice!

E lucru sigur că în mo-
mentul de față unii speră că
conflictul din Ucraina va con-
semna începutul sfârșitului
pentru marele imperiu rus,
pentru Marea Rusie! Și nu e de
mirare să existe mai multe sce-
narii care visează la o sece-
siune a Rusiei. Nu de azi, de

ieri, ci de zeci de ani! Doar e
țara cu întinderea cea mai
mare și cu o diversitate etnică
amețitoare. Se fac scenarii cu
autori diferiți și cu interese di-
vergente. Există ruși siberieni
care văd cu ochi buni o sepa-
rare de Rusia metropolitană,
moscovită. Dar există și sce-
narii puse la punct de entități
internaționale, mai mult sau
mai puțin moștenitoare /contin-
uatoare ale idealurilor
bolșevice cominterniste. Ide-
aluri categoric anti-rusești!
Vladimir Putin cunoaște foarte
bine acest subiect și nu avem
cum să nu-i dăm dreptate în
pornirea „acțiunii speciale” prin
care, de-i va reuși planul, nu va
înlătura pericolul secesiunii, ci
doar îi va amâna sorocul.
Ceea ce nu-i puțin!

Să reținem că
„acțiunea specială” a Moscovei
contravine unei strategii
kazare, că a fi împotriva lui
Vladimir Putin înseamnă să
sprijini proiectele sioniste,
kazare, cu privite nu numai la
viitorul teritoriului ucrainean, ci
și la viitorul Rusiei! Repet, se-
cesiunea Rusiei este un
proiect sionist de cea mai mare
importanță. Un proiect
deopotrivă globalist!

Rusia de azi și de
mâine nu cred că mai are
tendințe sau tentații expan-
sioniste, moștenire a
mentalității țariste sau stalin-
iste. Perspectiva secesiunii va
fi principala preocupare a
strategilor de la Kremlin de aici
înainte!

Perspectiva secesiunii
este valabilă pentru foarte
multe state, îndeosebi pentru
statele cu o întindere
geografică mare și o structură
multi-etnică pronunțată! Însăși
America, adică Statele Unite,
este confruntată cu această
perspectivă, existând voci care
se fac auzite pe această temă.
Secesiunea Rusiei a fost de-
seori invocată, dorită de mulți
analiști politici. Secesiunea
Chinei este și ea pe agenda
respectivă!

Un mic exercițiu de
imaginație: cum va arăta – sau
ar putea arăta secesiunea
Rusiei? Luăm în calcul două
variante: varianta cea mai
firească și varianta cea mai
nefericită. O secesiune
firească, naturală a Rusiei, ar
putea să însemne o autonomie
cât mai mare a unor teritorii, cu
anumite particularități istorice,
geografice și demografice, ter-
itorii care ar putea într-un final
fericit să-și dobândească su-
veranitatea politică, menținând
cu celelalte entități secesion-
iste relații de bună vecinătate,
de colaborare etc. O colabo-
rare chiar „frățească”! Sic! Am-
intirea marelui imperiu rus
poate avea și componente
pozitive, amintiri frumoase, pe
baza cărora „statele poste-
rioare” secesiunii să rămână
într-o comuniune de state ad-
hoc, liber consimțită.

Varianta cea mai
nefericită a secesiunii Rusiei
are în vedere precedentul vic-
toriei bolșevice din 1917, care
a îngenuncheat poporul rus

vreme de câteva decenii. Nici
azi nu se poate spune că
Rusia a ieșit complet de sub
ocupația /guvernarea
bolșevică instalată în toamna
anului 1917. Secesiunea
Rusiei se pare că a fost ținta
bolșevicilor troțkiști! Varianta
aceasta ar însemna transfor-
marea Rusiei, a statelor poste-
rioare secesiunii Rusiei, în
colonii ale Occidentului demo-
cratic, adică ale iudeo-
bolșevicilor. Nu trebuie uitată
nicio clipă hecatomba în care
au pierit milioane de ruși, de
slavi, după „Octombrie Roșu”.
Este probabil crima cea mai
mare din istoria omenirii. Holo-
caustul nazist a fost un veritabil
„parfum” prin comparație cu
deceniile de teroare bolșevică
din Rusia! Nu trebuie uitat că
acel adevărat holocaust s-a
petrecut cu sprijinul marii
finanțe anglo-americane. Acea
finanță există mai departe și
prosperă neîncetat. Este sigur
că are planurile ei privind mult
dorita secesiune a Rusiei.
Aceste planuri nu sunt nicicum
favorabile unor principii gen-
eroase de organizare socio-
politică a planetei, de
„resetare” mondială! Deci ne
privesc pe toți aceste scenarii
apocaliptice și în primul rând
trebuie să ne preocupe pe noi,
rasa albă și popoarele
creștine, care suntem ultima și
prima redută în calea marșului
triumfal iudaic.

O afirmă răspicat voci
autorizate din partea neamului
ales – Jacques Attali și rabini
importanți. Se simt foarte
aproape de victoria finală: în-
genuncherea planetei. Le mai
stă în cale doar Rusia și China!

…Consider că
aceasta este perspectiva
responsabilă din care trebuie
să-și gândească pașii fiecare
stat european, creștin, al rasei
albe! Inclusiv Polonia!

Noi, creștinii, suntem
vizați direct și fățiș de demența
planului Kalergi și de strategia
milenară a iudaismului. Nu
avem voie să ne lăsăm păcăliți
de propaganda „democrației”
occidentale, aservită iudaismu-
lui cotropitor! Confruntarea s-a
desfășurat până acum fără să
fim conștienți de lupta în care
eram angajați! De acum
înainte avem toate datele ca
să știm în ce lume ne aflăm,
care ne sunt adversarii ire-
ductibili.

Am avut mult de pier-
dut lăsându-ne amăgiți de
propaganda „drepturilor omu-
lui”, fără să conștientizăm
importanța datoriilor, a
obligațiilor cu care te încarcă
condiția de om, de creștin. Încă
mai putem reacționa eficient
împotriva planurilor care există
de sute de ani de subjugare a
planetei, de extincție a lumii
creștine, a rasei albe. Aceștia
sunt termenii corecți ai proble-
mei! Polonezii să nu se
amăgească cu alte interpretări
ale viitorului care ni se
pregătește în spatele ușilor în-
chise ale marilor cancelarii ale
Occidentului...

●



4 Tichia de politician

Până când, frații mei?!… Până când?…Până când, frații mei?!… Până când?…

Maria Diana
Brăgaru

CCâte mai mai putem
îndura, fraților?! Ce trebuie să
se mai întâmple ca să ne
trezim?! Când vom înțelege că
așa cum vor ei nu mai merge?
Ne fură țara de 33 de ani.
Aproape 33 de ani în care s-au
înhăitat în diferite partide așa-
zis „politice”, pentru că nu sunt
nimic altceva decât șlehte de
tâlhari! Indiferent de culoarea
politică, tot ei și ai lor au fost la
putere – tot timpul. Sub
guvernările lor s-au dat de
pomană, „privatizat” cum spun
ei, tot ce are țara mai de preț. 

Au dat altora, contra
comisioane grase, pe sume
care oricarui om onest i se par
amețitoare, toate resursele
țării. Ne-au dat petrolul, gazele,
energia electrică, aurul,
ogoarele, pădurile și apele. Și
chiar pe noi și pe copiii noștri!
Profitul se duce la alții și noi,
talpa țării, trebuie să plătim fac-
turi de parcă am consuma aur
și diamante! Pentru gazul nos-
tru, pentru apa 
noastră, pentru electricitatea
noastră!

Când au mirosit că nu
mai putem și crăpăm de
foame, au imprumutat țara ca
sa ofere niște creșteri salariale
și de pensii care nu au făcut
decât să crească inflația! Ne-
au dat cu o mână și ne-au luat
înapoi cu zece! Ne-au ținut
arestați la domiciliu ca să fie

siguri că economia moare de
tot! Ne-au omorât părinții, frații
și surorile în corturi denumite
„spitale”, i-au intubat până le-
au explodat plămânii! Au lăsat
fără asistență medicală un
popor întreg pentru a urma or-
dinele venite din străinătate,
bazate pe realitățile altora, nu
ale noastre! Au murit nou-
născuți și mame tinere pentru
că n-aveau loc în spitalele care
erau goale, deși ei ne spuneau
că e plin de oameni bolnavi!

Au știut că vine
molima și nu au făcut nimic să
se pregătească! Au cheltuit
miliarde din banii țării pe hale
întregi în care nu a intrat
vreodată niciun suferind! Au
venit apoi cu minciuni, au chel-
tuit miliarde pe zemuri ale
căror efecte nu le cunoșteau,
ne-au adus o moare cu moarte
îmbuteliată în ampule mici și
ne-au spus că așa nu ne vom
mai molipsi! Ne-au ademenit
cu mici și suc, ca să le fim
cobai, spunându-ne că așa ne
obținem și libertatea! Au și oprit
școlile, ca nu cumva tinerele
generații să poată crește în alt
fel decât tâmpite și obediente!
Au omorât producția, au dat în
cap micilor întreprinzători, mi-
cilor producători, ca nu cumva
să fim altfel decât robii altora!

Toți banii țării, făcuți
din munca noastră și
împrumutați de ei pe spezele
noastre nu au putut și nu vor
putea să ajungă vreodată ca
să le sature și lor lacomia, și să
se facă și ce e nevoie pentru
popor! Ne-au pus impozite

peste impozite. Taxe peste
taxe. Banii pe care ni i-au supt
din bugetul național ar fi fost
prea de-ajuns să avem dru-
muri, școli, spitale, armată,
justiție independentă. Dar i-au
folosit să își umple mațele cele
groase, burțile nesătule. I-au
dat pe contracte de care au
beneficiat apropiații lor și ei. Și-
au făcut vile și sunt atât de
nesătui, de parcă ar mânca cu
un milion de guri!

Au facut tot ce-au
putut să coboare nivelul
învățământului la cât pot ei și
acoliții lor să înțeleagă. Au per-
mis înființarea unor instituții de
învățământ superior care scot
licențiați agramați pe bandă
rulantă, incompetenți cu ștaif,
ca tot ei să ocupe funcții și să
ducă țara de râpă. Ne mint de
aproape 33 de ani prin presa
aserivită și masele de oameni
ținuți în frică și dezinformare,
fără educație, îi sustin în con-
tinuare și le votează promisiu-
nile în van! Ne-au alungat din
țară cei mai capabili oameni,
ne-au lăsat cu toate ciurucurile
și japițele puse de ei în funcții
pe sistemul „cine fură cel mai
mult, aduce și comisionul cel
mai mare”.

Ne-au prostit și manip-
ulat zilnic cu mijloace mass-
media construite din furt si
șantaj economic sau politic. Ne
dau circ, dar pentru un codru
de pâine au băgat țara în da-
torii pâna-n gât pentru zeci de
generații de români, generații
încă nenăscute! Ne-au înda-
torat nu doar pe noi, ci și pe

nepoții, și pe strănepoții noștri!
I-au alungat și pedepsit pe toti
cei care ar fi putut schimba
acest pământ într-o țară înflori-
toare. I-au gonit – și ei tot trimit
bani acasă, ca să se laude ei
cu false creșteri economice.
Când o criză și mai mare ne
bate iarăși la ușă! Au dat dru-
mul borfașilor din pușcării ca
sa poată ieși și infractorii lor.

Ne-au ars la Colectiv,
ne omoară zilnic copiii in spi-
tale cu mai multe bacterii decât
un wc public, ne omoară
părinții pentru că nu își pot
procura mâncare și medica-
mente, ne otrăvesc cu ali-
mente facute din chimicale și
ne ucid și pe noi! Ne sperie cu
foamea și vor să ne
obișnuiască cu gândul că va
trebui să ne hrănim cu gân-
daci!

Au pus toti agramații
cu IQ sub 70 pe scaune prea
mici pentru fundurile lor
imense – și prea mari pentru
inteligența lor de primată. 

Ne-au facut de 
râs în Europa și în toata 
lumea promovând slugărnicia,
nimicnicia, jaful, înșelăciunea,
pupincurismul, lașitatea,
șantajul, corupția – până și
crima! Au schimbat legislația
cum își schimbă o curvă chiloții
pentru a-și acoperi matrapa-
zlâcurile pentru care ar trebui
sa nu mai iasă în viața vieților
lor din inchisoare, și-au dat
salarii grase și tot nu le-a ajuns
și tot nu le ajunge! Au facut
alianțe cu partide politice care
au ca scop final divizarea țării –

doar ca să aibă parte de
ciolan!

În 1989 tătucii lor au
inventat „teroriștii”, ei acum au
inventat „statul paralel”.
Când ei și doar ei sunt statul
paralel! Ei și toată banda lor de
mafioți cu carnet de partid! Și-
au bătut joc și de cei care au
avut credulitatea de a-i vota!
Au lasat copii fara părinți și
părinți fără copii… Ne-au în-
gropat morții goi, ca pe niște
păgâni, ne-au închis Bisericile,
ca să ne ia și Credința, și
speranța!

Acum au cedat și su-
veranitatea patriei – mumă! Și
pentru ce?! Ce mai vor să ne
ia?! Sufletul?! La sufletele
noastre nu au acces, că ele
sunt ale Lui Dumnezeu, dar ei
se cred dumnezeii noștri! Și vă
întreb, fratilor! Vă întreb cât tre-
buie să îi mai suportăm până
să ne luăm toate câte sunt ale
noastre, înapoi?! Cât trebuie
să mai îndurăm?! Cât vreți să
mai stăm tăcuți și cuminți,
așteptând să ne lege cu totul,
să ne numeroteze și marcheze
ca pe animale și să ne țină în
jug?! Până când să așteptăm,
până când să stăm cu mâinile
în sân, în timp ce poporul nos-
tru suferă ca un câine, în ago-
nie?!

Până când, fraților?!
… Până când?!“.

●

O investigație crucială!O investigație crucială!

Gheorghe
Piperea

OO primă investigație
criminală de importanță
crucială a fost dispusă, în
data de 21 octombrie 2022,
de un judecător din statul
american Missouri, la solic-
itarea procurorului general
al statului respectiv. Obiec-
tul investigației îl reprezintă
cenzura generalizată și re-
fuzul dreptului la liberă ex-
primare (free speech,
garantat de primul amenda-
ment la constituția
americană) practicate de
rețelele de socializare în pe-
rioada pandemiei. Alături de
Fauci sunt obligați să
depună mărturie sub ju-
râmânt mai mulți oficiali de
rang înalt ai Casei Albe, șefii
CDC și, culmea ironiei, șeful
departamentului FBI de
monitorizare digitală din
regiunea San Francisco,
unde își au sediul meta, tu-
iter și youtiube, principalii
acuzați din plângerea
depusă de reclamanți (plân-
gere care vizează, așa cum
am spus, cenzura și interz-
icerea dreptului la liberă ex-
primare pe respectivele
rețele de socializare).

Toată această
mașinărie infernală a fost

pusă în mișcare pentru a se
asigura caracterul intangibil
al „adevărului” spuselor lui
Fauci, un individ care, de al-
tfel, era în grave conflicte de
interese cu laboratorul din
Wuhan (localitatea din
China de unde a apărut
„natural” virusul, fiind luat de
om de la pangolin sau liliac).

Din faptul că există această
decizie a justiției americane
îmi rezultă că cei vizați au
refuzat până acum să
depună mărturie de bună
voie. Acum nu mai pot re-
fuza. De asemenea, având
în vedere că judecătorii
americani se ating foarte rar
de deciziile oficialilor de
rang înalt ai executivului, din
rațiune de separație a put-
erilor în stat, este evident că
speța e foarte, foarte gravă,

infracțiunile având caracter-
istici flagrante. Chiar asta
spune judecătorul, de altfel,
la începutul motivației.

D e c i z i a
judecătorului din Missouri,
care se întinde pe 28 de
pagini, relevă mai multe
episoade incredibile ale
cenzurii din pandemie (care

nu a luat sfârșit nici azi), in-
sistând pe modul oribil în
care statul american și înalții
săi oficiali au determinat
„geniile” din capul super-
afacerilor din domeniul hi-
tech să li se supună fără
crâcnire și să instituie o
poliție totalitară a internetu-
lui. Iar asta s-a întâmplat
peste tot în lume, pentru că
Big Tech sunt globale. Mie
această treabă îmi pare că
a depășit în amploare și du-

ritate totalitarismul
chinezesc.

De asemenea, este
relatată succint incredibila
intervenție a șefului „cu dig-
italul” de la Casa Albă, pre-
cum și neașteptata acțiune
constantă de intimidare
practicată de un șefuleț
local al FBI din San Fran-

cisco, la adresa
„independenților” furheri dig-
itali, fix ăia care ne
sancționează pe noi că dăm
știri false sau că suntem
conspiraționiști, negaționiști
și atentatori la adresa „or-
dinii liberale mondiale”. Asta
este încă o probă
concludentă a unei „teorii a
conspirației” – marile
corporații hi-tech americane
nu sunt altceva decât
interfețe/alter ego – uri ale

statului profund securisto-
birocratic american/global.
Chestia cu „valorile/stan-
dardele comunității”, lupta
contra știrilor false, woke-
ismul, cancel culture – ul și
alte bla bla – uri progresist –
globaliste este nimic altceva
decât balegă masivă și urât
mirositoare de bou. Bullshit,
gen.

Foarte interesantă
este denumirea cazului –
State of Missouri et al ver-
sus Joe Biden Jr. et al.
Motivația denumirii este
aceea că rețelele de so-
cializare (plus mass –
media mainstream ultra –
progresistă și neo-marxistă
americană) au ocultat în
mod infracțional povestea
lap-top-ului pierdut de tur-
bulentul fiu al actualului
președinte al SUA.

P.S.: Decizia despre
care vorbim nu e parte a
teoriei conspirației, nu e
opinie mea dizidentă, e un
fapt pur, concret, care îi va
prinde din urmă pe cenzori
și îi va umple de remușcări
pe idioții lor utili, care 
au înghițit ca curcanii
informația din unică sursă și
unidirecțională care le-a fost
băgată pe gât ca furaj.

●



Ghimpele Națiunii

Să nu dai daruri acelora de ale căror „daruri” te îndoiești…Să nu dai daruri acelora de ale căror „daruri” te îndoiești…

Cezar Adonis
Mihalache

DDacă li se pare că
„macaroana” aia a profitului li
s-a subțiat pe fondul ultimelor
evenimente de pe piața
energetică, italienii de la Enel
pot să plece liniștiți!… Dar
aveau obligația să anunțe
Statul Român despre
această acțiune… Și nu să
„transpire” momentul
aproape final al negocierilor
lor de (re)vânzare a activelor
către o altă companie…
Sigur, din clipa în care au în-
ceput aceste demersuri, ser-
viciile și agențiile de
reglementare de la noi tre-
buiau să intervină. Pentru că
o companie parte a sistemu-
lui de securitate energetică
nu poate fi azvârlită de colo-
colo, ca la talcioc… Și nu se
pot invoca nici măcar presu-
pusele clauze de
confidențialitate comercială,
în cazul negocierilor de vân-
zare între „părți”, mai ales
când totul se face peste capul
nostru. Există o clauză de
preempțiune a Statului
Român, iar dacă astfel de in-
vestitori vor să se lepede de
companiile pe care le
consideră frâie în dezvoltarea
lor, trebuie să notifice
autoritățile. Nu să (ne) scoată
activele țării la mezat pe te
miri unde… Acum au făcut-o

cu un stat, întâmplător, mem-
bru UE și Nato! Dar dacă
ajungeau prin alte colțuri de
lume?…

Dar nici nu putem
reproșa doar italienilor
această afacere pe cale să

mai „decapeze” o parte din
averea națională… Cu pro-
cente esențiale din patrimo-
niul energetic… Adică, tocmai
din independența și suveran-
itatea noastră!… Și nu doar
cea energetică, pentru că,
astăzi, în actualul context
geostrategic, securitatea
energetică se identifică prac-
tic cu securitatea statală și
chiar regională. Și nu, nu
putem să-i acuzăm doar pe
italienii că au lucrat murdar…
Putem să le batem obrazul
pentru felul în care s-au afișat
atât de sărăciți în veniturile lor
de „antreprenori” (!) din

cauza modificările din
legislația noastră energetică
și, mai ales, pentru că, măcar
pe „postit” -uri, ei nu au infor-
mat agențiile și autoritățile de
reglementare de la noi de-
spre acțiunea lor.

Pe de altă parte, nu
avem nici dovada că acele
eventuale bilețele, fie ele și
doar de anunțare a unei
intenții, nu ar fi ajuns inclusiv
la nivelul CSAT -ului!…
Dimpotrivă, dacă ținem cont
de partenerul agreat să preia
părțile italienilor de la Enel,
grecii – până mai ieri aflați în
faliment de țară!, avem di-
mensiunea realității în care
Statul Român nu mai are un
CSAT de intervenție național-
suverană, acesta fiind subor-
donat celor de la Bruxelles.
Altminteri, cum să accepți, în
condițiile actuale de criză

energetică globală,
tranzacționarea unei com-
panii esențiale fără a face
măcar un simulacru vizând
încercarea de preluare, nu de
către stat, ci măcar de o com-
panie românească?…

Da, putem specula
că este „prețul” pe care îl
plătim pentru a ne asigura ac-
cesul la terminalele de gaz
lichefiat din Grecia, pentru a
putea prelua gazul ce va fi
adus prin acele porți de in-
trare europene… Altele decât
ale nostre… Dar, în condițiile
în care avem suficiente
resurse de gaz, din momen-
tul în care depozitele noaste
sunt pline, de ce am face așa
ceva?… De ce ne-am vinde,
iară, din nou atât de ieftin?…
Nu este oare o dovadă că în-
treg gazul din rezervoarele
noastre de stocare, și poate
chiar cel din pântecele
pământului și al mărilor, a fost
deja vândut altora?!… Și
avem nevoie de acest acces
la terminalele grecești pentru
a putea prelua gazul ce va fi
importat pentru consumul in-
tern, evident, la alte prețuri
astronomice?… Pentru că
nici un alt motiv nu poate
scuza eventualul transfer al
activelor companiei noastre
energetice tocmai în sfera
grecilor… Acolo unde
experiențele noastre în di-
versele privatizări cu ei s-au
sfârșit întotdeauna lamentabil

pentru noi, devenind mai
săraci și mai descărnați de
propriile noastre, nu doar
drepturi, ci și resurse ori ma-
terii prime.

Și mai este un aspect
imoral în raporturile între noi,
greci și Uniunea
Europeană… Faptul că
evitarea falimentului Greciei
s-a făcut pe seama unor cos-
turi suportate și de noi, ca
membri ai UE. Iar acum
asistăm pur și simplu la read-
ucerea Greciei la masa celor
mari!… Acolo unde ar fi tre-
buit să fim noi, prin toate
resursele industrial-strategice
pe care le avem ca porți de
intrare în Europa!… Mai mult,
dacă tocmai compania de
stat a grecilor cumpără
aceste active (Compania
Publică de Electricitate a
Greciei vizând achiziționarea
a 70 la sută din activele ital-
ienilor de la Enel!), de ce să
nu vorbim despre o
„naționalizare” (iată, una
chiar „transnațională”), și nu
despre o simplă „expansi-
une”?… Căci, nu poate fi
vorba despre o preluare, fie și
„în forță”, dinspre o companie
privată, „pentru expansiune”,
neavând de a face nici măcar
cu o „multinațională” ori un
melanj stat-privat, ci, de-a
dreptul, cu o companie de
stat… Mai rău, una a altui
stat…

●
Trădarea de țară: Demenții au votat abolirea Suveranității RomânieiTrădarea de țară: Demenții au votat abolirea Suveranității României

Ion
Măldărescu

AApocalipsa a venit la
români mai devreme decât la
alte nații. În decembrie 1989,
lucrătura globalistă și-a arătat
brutal fața hâdă mânjită cu
sângele românilor uciși de
români. Marele experiment în-
cepuse, dar românii nu știau.
După „Operațiunea Covid-19”
vitregia anilor s-a abătut  din
nou asupra românilor.
Lucrătura trădătorilor a stabilit
performanța unică în istoria
umanității prin renunțarea la
suveranitate „de bună voie și
nesiliți de nimeni” pe timp de
pace – impropriu spus, pentru
că lumea se află în plin război
total – a unui teritoriu cu
pretenție de Țară.

Nici U.R.S.S.-ul prin
cel mai mare terorist al tuturor
timpurilor, I. V. Stalin, nu au
avut tupeul să ceară țărilor
ocupate militar să 
renunțe la libertate. Lagărul
concentraționar Uniunea
Europeană a reușit prin
trădătorii celor trei palate
dâmbovițene ocupate de mize-
ria dezumanizată a scursurilor
mioritice.

Au trecut mai mult de
opt decenii de la rapturile teri-
toriale: ultimatumurile sovietice
din iunie, impunerea Diktatului
de la Viena și cedarea Cadri-
laterului, toate în anul 1940. La
82 de ani de la ciuntirea
României Mari – denumire
peste care s-a așternut

„Omerta” și care astăzi nu se
mai pronunță în public -,
obediența nealeșilor de
poporul român față de organis-
mele globaliste ale „Marii
Resetări” a sărit peste pragul
paroxismului.

Constituția nu poate fi
schimbată decât prin referen-
dum național, tot așa cum a
fost adoptată.

Deși Art.1 alin.5 din
Constituția României
precizează: „În România, re-
spectarea respectarea
Constituției, a supremației sale
și a legilor este obligatorie”, în
ziua de 17 octombrie 2022, în
plenul Senatului, trădătorii de
la P.S.D., P.N.L. și U.D.M.R. au
votat renunțarea la suverani-
tate României și la supremația
Constituției!”.

România este ceva
care a fost/este condusă de 33
de ani spre prăpastie de o
haită de ticăloși. Trădătorii de
Țară au abolit oficial Actul Fun-
damental al statului român –
„Constituția României”, „Curtea
Constituțională a României”
devenind astfel un organism
fără ocupație. Asta s-a diktat,
asta s-a comis! Cetățenii
României au acum statut de
sclavi „cu dedicație”. Îl aveau
demult, dar nu oficial.

Votul recent al senato-
rilor este actul prin care se
recunoaște oficial și statutul de
Colonie Corporatistă sub
ocupație Militară Străină al
Țării pe care Ștefan, Mihai,
Vlad, Ion, Nicolae și milioanele
căzute la datorie sub Tricolor

au apărat-o cu viețile lor.
Românilor – „conduși”

de neromâni – le-a fost abolit
libertatea și dreptul de a-și
hotărî singuri soarta. De aci
înainte soarta lor o va hotărî
Comisia Europeană, Curtea
Europeană de Justiție,
Comisia Veneția… și alte or-
ganisme terorist-globaliste.
Acestea care vor emite „fir-
mane” pe care Președintele,
Parlamentul și Guvernul
României, sistemul judiciar ex-
istent vor trebui să le execute
fără crâcnire.  „Administratorii”
Coloniei au doar roluri de
gauleiteri executanți de ordine
dăunătoare intereselor
naționale.

România e prima țară
din lagărul concentraționar
U.E. – Noua Uniune Sovietică
Globalistă condusă de
scelerați corupți -, care
sfidează tratatele
internaționale  și a renunțat la
propria Constituție și la propria
suveranitate. În loc de libertate
prin Ro-Exit, prin renunțarea la
suveranitate am ajuns sclavi
declarați mai asupriți decât
africanii duși cu forța în „țara
tuturor posibilităților”, vom de-
veni carne de tun pentru
N.A.T.O. & Comp. precum
românii din Ucraina… niște
entități abandonate la „obiecte
pierdute”. Ce-am fost și ce am
ajuns ?!

Nemernicii care au
comis acest act de trădare
națională vor trebui trași la
răspundere, aduși la judecata
poporului și pedepsiți după

faptele lor!
Trădătorilor nealeși de

poporul român, slugilor „tas-
tate” de serviciile speciale la
ordinul teroriștilor din culisele
„Marii Resetări” via Bruxelles,
vă reamintesc cuvintele lui
Ștefan cel mare și Sfânt :
„România n-a fost a
strămoșilor mei, n-a fost a mea
și nu e a voastră, ci a urmașilor
voștri și-a urmașilor urmașilor
voștri în veacul vecilor…
Amin!”.

Dacă ar mai trăi,
Ștefan ar rosti : „… Am veg-
heat ca România să-și odih-
neascã sufletul ei ostenit, că
vru ea ca numele ei să-l știe și
să-l amintească cu toții, și nu-
mele ei trecu’ granița, de la
Caffa pânã la de la Londra la
New York, de la Berlin la
Moscova Roma, ca o minune a
Domnului nostru Isus Cristos…
Oh! pãdure! Unde sunt moșii
vostri? Presărati la Orbic, la
Chilia, la Baia, la Lipnic, la
Soci, pe Teleajen, la Racova,
la Războieni, La Mărășești,
Mărăști și Oituz, la Odesa, la
Cotul Donului și Stalingrad, în
munții  Tatra… Unde sunt
părintii voștri? La Cetatea Albă,
la Tutucaia, la Jilava, la Zarca
Aiudului, la Pitești, la Canal…

Trădătorilor nealeși de
poporul român, de data asta
nu ați mai vândut România la
bucată „pentru câțiva dolari în
plus”, ați dat-o pe gratis, ați
aruncat-o în groapa cu lei pen-
tru a fi sfâșiată. Acolo e locul
vostru, al tuturor foștilor șefi de
stat postdecembriști, al actu-

alul Președinte al României, al
trădătorilor de țară din Parla-
mentul României, al tuturor gu-
vernelor de după ’89 și în
special al „Guvernului meu”
(Mă)Ciucă, guvernul fără-de-
legii supreme.

O atenționare amară,
demnă de luat în seamă o face
un om al legii – Adriana Stoic-
escu: „In țara împăratului în
fundul gol, o mână de neghiobi
ne va aduce in epoca de piatră
a justiției. Vor transforma Înalta
Curte într-un colhoz, iar Curtea
Constituțională într-un C.A.P.
Fiecare va face cum îl taie
capul, așa încât sper să apuc
ziua în care un procuroraș
viteaz din Dolhasca va începe
urmărirea penală a unui min-
istru, pentru plagiat, pentru că
normele de procedura îl lasa
complet rece.

Ceea ce se întâmplă
acum ne transforma iremedia-
bil în ultimă halta de la periferia
marelui «imperiu» european,
locul în care trenurile nu vor
mai opri decât, poate, pentru a
încărca grâne și lemne. Vom fi
locul de adastare a traficanților
de copile, a transportatorilor de
droguri și a pedofililor. Pentru
că justiție nu vom mai avea”.

La final, mă văd
obligat să dau dreptate unei
exprimări citite în spațiul virtual
„Singurul domnitor român care
a folosit eficient lemnul a fost
Vlad Țepeș !”
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