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„Eu cred că războiul nu e făcut
de oameni; e mult prea serios. 
Îl face Dumnezeu. Cum ne dă 
şi cutremure, ne dă şi război.”

- Petre Țuțea

Informație, opinie și atitudine publicistică

Ziua porţilor deschise spre… nesimţireZiua porţilor deschise spre… nesimţire

Cezar 
A. Mihalache

NNu ar putea
supravieţui politic şi public
dacă nu ar compila ideile al-
tora! Şi cum nu-şi poate crea
propria-i originalitate în
mesajele destinate publicului,
fură fără ruşine din fastul
celorlalţi pentru a străluci şi el
cât de cât de sub mormanul de
ignoranţă… Şi cum să nu fi
profitat tocmai el de celebrarea
Zilei Naţionale?! Mai ales că,
dacă tot nu a mai mers nici un
lider important al USL-ului la
Alba Iulia, iar asta pentru ca
preşedintele ţării, rămas la o
adică singur cu poporul la
Bucureşti, să nu ia carecumva
partea de caimac a festinului
de sub Arcul de Triumf, nu era
şi păcat să nu încerce să
confişte, fie şi parţial, momen-
tul în favoarea unei ultime ieşiri
publice a cavaleriei roşii înain-
tea alegerilor? Aşa că, fără să
anunţe nimic din timp, Victor
Ponta a măscărit un fel de cer-
emonial în fieful lui mai mic de
la guvern.

Şi chiar dacă s-a
lamentat cu luni în urmă că nu
sunt bani pentru defilarea
oștirii, chiar dacă l-a lăsat la
acel moment pe ministrul
Apărării să lanseze zvonuri
privind o iminentă anulare a
festivităţilor, premierul a găsit
acum banii necesari. Nu pen-
tru a da Armatei Române sufi-
ciente fonduri pentru a
mărșălui în grandoarea întreg-
ului dispozitiv tehnic pe care îl
deţine, ci pentru a acoperi
clădirea guvernului cu un tri-
color imens. După cum avea
să recunoască singur, ideea i-
a venit când a auzit mesajele
date de un anumit personaj (nu
a spus cine, că atunci era
vorba de un nou plagiat int-
electual!) care a cerut
românilor să arboreze steaguri
la ferestre sau balcoane! Lui
Victor Ponta nu i-a ajuns însă
doar „inaugurarea” uriaşului tri-
color de pe clădirea Palatului
Victoria. Pe care l-a dezvelit
fără a se mai plânge că îi sunt
puse la dispoziţie ceremoniale
şi primiri „ceauşiste”. Iar în
încercarea de a capta câţi mai
mulţi români la festivităţile pro-
prii de la fieful său din Piaţa
Victoriei, premierul a mai de-
clarat „1 Decembrie” şi ziua
porţilor deschise la guvern.
Astfel, deşi avea la dispoziţie
oricare altă zi a anului pentru
a-i lăsa pe români să-i vadă
biroul înţelepciunilor sale „de
urgenţă”, premierul a organizat
ademenitorul ceremonial în
ziua în care românii trebuiau
să fie în locurile de cinstire ale
înaintașilor. Or, lăsând la o
parte impertinenţa de a fi de-
schis porţile „ospitalităţii” sale
în mod voit înaintea defilării Ar-

matei Române pe sub Arcul de
Triumf, pentru că parada
militară este şi un omagiu adus
înaintaşilor, iar înainte de toate
aduci prisosul de recunoştiinţă
eroilor neamului prin defilări şi
depuneri de coroane la monu-
mentele neamului, abia apoi
poţi să confişti o partea a Zilei
Naţionale pentru a celebra
politicul şi a-ţi lăuda public ac-
tivitatea de manageriere a ţării,
Victor Ponta s-a mai remarcat,
cum altfel?, şi prin alte mojocii.

În primul rând, a reit-
erat una dintre marotele, nu
electorale, ci anti-băsesciene,
dragi USL-ului: ciuntirea imnu-
lui naţional. Acum nu s-a mai
„sărit” doar versul fatidic pentru
proiecţia inteligenţei unor
uslişti, care văd în versurile Im-
nului Național o proferare a
măreţiei actualului Traian (!), ci
au fost eliminate toate acele
strofe pe care, după cum
precizează legea, oficialii erau
obligaţi să le intoneze în cadrul
unui moment festiv. Mai alea
că era vorba de Guvernul
României! Dar meschinăria
ciuntirii în numele unei presu-
puse nepolitizări a imnului a
fost nimic pe lângă ceea ce a
urmat în procesul de denigre-
gare a simbolurilor naţionale
chiar de Ziua României. Prins
într-o baie de mulțime, poate
prea „electrizantă”, de toți ce s-
au înghesuit să viziteze „vila
Ponta” la prima oră, premierul
a început să acorde… auto-
grafe. Dar nu pe fluturașii cu
chipul lui de candidat neinspi-
rat, ci pe steagurile tricolore
oferite în dar vizitatorilor! Prob-
abil s-a gândit că dacă un can-
didat ecologist din tabăra unuia
dintre consilierii lui şi-a permis
să facă afişe electorale cu
harta României pe care
tronează numele lui anemic,
de ce să nu-şi fi mâzgălit şi el,
candidatul Ponta, numele pen-
tru memoria neamului?! Prob-
lema este că Victor Ponta nu
este doar un simplu candidat
gata să profaneze orice doar
pentru a-și promova privirea
goală. El este şi un înalt oficial
al Statului Român. Or, gestul
lui de piţipoancă electorală se
constituie într-o adevărată
ofensă adusă jertfei
înaintaşilor. O întinare a mem-
oriei tuturor acelora care au
scris cu sângele lor meritul de
a fi păstrat tricolorul neatins,
nespurcat şi nesupus mânilor
acaparatoare ale unor vremel-
nici veneteci.

De fapt, măcar de
Ziua Naţională ne-am fi
aşteptat la cu totul altfel de
mesaje şi reacţii din partea
USL. Am fi vrut să vedem o
forță politică și socială care își
trimite liderii în Ardeal pentru a
le transmite românilor că nu
sunt singuri. Mai ales că, din
ce moment ce se laudă că
„oricum Bucureştiul este

câştigat” (electoral, desigur!),
chiar nu mai avea nici un rost
ca detaşamente întregi de „ofi-
ciali” și politruci să se înghe-
suie în acelaşi loc doar pentru
a-l provoca pe Traian Băsescu.

Bunăoară, de Ziua
Naţională, o parte dintre liderii
USL ar fi trebuit să meargă și
la Sfântu Gheorghe. Acolo
unde, chiar înainte de 1 De-
cembrie, primarul urbei a
lansat mesajul că „nu vrea un
deputat român în oraşul lui”.
Fie doar și pentru o asemenea
mojicie, USL ar fi trebuit să
meargă masiv în toate acele
pieţe în care maghiarimea
politică se tot strânge pentru a
cere autonomia Ardealului şi
federalizarea României. Tot de
Ziua Naţională, Ponta şi An-
tonescu ar fi putut să-şi trimită
„curajoşii” emisari politici și în
secuime pentru a boicota
manifestările… sportive dedi-
cate autonomiei, organizate de
felurite societăţi pentru ţinutul
secuiesc (!). USL a rămas însă
același uriaş, nu invicibil, ci in-
diferent, cu toate picioarele lui
de lut adânc înfipte în
siguranța politică a
Bucureştiului. Poate și pentru
faptul că manifestările de Ziua
Naţională erau numai potrivite
pentru a se insinua cu un ultim
mesaj al unei ultime mari
adunări publice de dinaintea
alegerilor. Iar dacă se
dovedeşte că uniunea şi-a
adus şi „susţinători” pentru ca
aceştia să strige lozinci în tim-
pul manifestărilor de la Arcul
de Triumf (în public remar-
cându-se figurile deja cunos-
cute ale unor demonstranţi „de
serviciu”), atunci răspunsul ţării
ar trebui să fie pe măsură pe 9
decembrie.

P.S.:
Uriaşul tricolorul de pe

clădirea guvernului a avut o
măreţie pe care nu o putem nega!
Totuşi, înainte de a fi pavazoat
clădirea guvernului, poate că Vic-
tor Ponta ar fi trebuit să solicite
restaurarea inscripţiei „Budapesta”
pe Arcul de Triumf, inscripţie
acoperită la presiunile năpărlicilor
maghiarimii politice pentru a se
şterge din Istorie sacrificiile Ar-
matei Române eliberatoare. Şi i-ar
mai fi rămas bani și pentru a
asigura Armatei o defilare
măreață. Pentru că, în faţa
ameninţărilor maghiarimii politice
vizând autonomizarea şi feder-
alizarea României, Statul Român
trebuie să trimită mesaje clare ale
unităţii sale. Iar Armata trebuia să
mărșăluiască în cât mai multe
orașe. Pentru a transmite un
mesaj clar veneticilor și detracto-
rilor, dar şi insipidului ministru al
Apărării, despre ceea ce
înseamnă sacrificiul înaintaşilor!
Care nu „şi-au lăsat oasele aici şi
aiurea”, domnule ministru!, ci au
făcut jertfa supremă pentru ca
astăzi să avem un Stat Naţional,
Suveran, Independent, Unitar şi
Indivizibil.

●

Solemnitate şi simbol naţionalSolemnitate şi simbol naţional

Iulian 
Chivu

NNu cred ca e nevoie
de iniţieri speciale în patrio-
tismul autentic și nici în
semiotică pentru a înţelege
că, printr-un act legislativ, tex-
tul adoptat ca imn naţional
capătă valoare de simbol şi
că, prin nivelul de cultură şi
civilizație al poporului, in-
tonarea acestuia trebuie să se
bucure de solemnitatea
cuvenită. 

Cu toate că ziua de 1
Decembrie, în acord unanim,
a fost adoptată Zi Națională a
Românilor, anul acesta, la
București, cu ocazia paradei
militare consacrate acestei
sărbători, un grup de huligani
au proferat injurii și obscenități
la adresa președintelui Traian
Băsescu, ceea ce a însemnat,
fie și implicit, o atingere adusă
solemnității care se impunea
la intonarea imnului. 

Dar dincolo de mobilul
electoral, tot în implicit, s-a
adus atingere unui lung șir 
de evenimente naționale
desfășurate sau binecuvân-
tate sub acordurile cunoscutu-
lui Răsunet al lui Andrei
Mureșanu: evenimentele
revoluționare de la 1848,
Marea Unire de la 1 Decem-
brie 1918 și multe altele. Mă
gândesc că o astfel de reacție
ca aceasta de la București, la
Alba Iulia, în 1918, ar fi dus
automat la linșarea huligani-
lor fără ca ulterior să
îndrăznească cineva să
reclame linșajul. 

La București, însă, lu-
crul acesta s-a dorit sâmbătă
a fi tratat ca fapt divers și apoi
reținut concesiv de unele voci
ca un banal exercițiu de liber-
tate. 

Oricare ar fi fost
motivația, categoric că un ast-
fel de gest nu se justifica
atunci și acolo. Că lucrurile au
un puternic iz electoral, nu ne
mai îndoim; legătura forțată cu
Traian Băsescu, obiectivul
central al campaniei USL, s-a
confirmat ceva mai târziu și la
Palatul Victoria, când in-
tonarea imnului s-a făcut până
la jumătatea celei de a doua
strofe spre a evita, după o
minte tulbure, orice posibilă,
oricum imposibilă apropiere
între doi protagoniști (vrem, nu
vrem) din istoria noastră. Cat-
egoric nu a fost un incident
izolat; Traian Băsescu îl antic-
ipase încă cu o seara înaite pe
un post de televiziune.Și apoi
o mutilare a imnului național
se mai făcuse și cu ocazia
inaugurării Arenei Naționale

din București, când un solist a
acceptat prețul descalificării
cu un astfel de compromis.

Numai că lucrurile nu
se opresc doar la atât. 

Naționalismul româ-
nesc a fost destructurat de
orice valoare tocmai de la in-
tersectarea lui cu sentimentul
de mândrie națională. Și un
singur exemplu este ilustrativ:
Ion Iliescu a avut o reacție
vehementă la adresa unui
eseu din volumul Politice al lui
Patapievici, dar nu a avut nicio
reacție privind astfel de atin-
geri aduse însemnelor
naționale (în timpul tinereții lui
comuniste astfel de fapte ar fi
costat mult prea mult, zicem
noi acum). Pe de
altă parte, faptul că tinerii de
astăzi nu mai prestează servi-
ciu militar își arată efectele și
cu astfel de ocazii. Mă întreb
câți dintre cei care au scandat
huiduieli în timpul intonării im-
nului au stat de gardă la
drapelul unității? Și am sufi-
ciente motive să cobor cu
bănuielile până pe băncile
școlii. Câți elevi știu pe de rost
astăzi măcar cele patru strofe
din Răsunet oficializate ca imn
național? Și de ce nu m-aș în-
treba (cu scuzele de rigoare
pentru cei pe care fără să
vreau îi jignesc cu suspiciunea
mea) dacă nu cumva sunt și
cadre didactice în această
situație jenantă? Si, de ce nu,
câți miniștri știu măcar cele
patru strofe oficiale? Câți par-
lamentari? 

Or, dacă lucrurile con-
duc dinspre atari manifestări
către astfel de suspiciuni, de
ce nu aș da dreptate celor
care acuză o slăbire
funcțională a instituțiilor funda-
mentale ale statului (școală,
armată, justiție)? E adevărat
că se constată o recuperare
etică postrevoluționară a
românului, dar aceasta vine
predilect dinspre Biserică, nu
și dinspre societatea civilă;
smerenia e o valoarea care nu
ajunge în toate cazurile la
valențe civice imediate. 

Adică am ajuns în
situația în care Doina lui Emi-
nescu nu ne mai face să
vibrăm în spațiu de la Nistru
pân’ la Tisa și în adâncime să
ne dăm la schimb cu un acord
de manele legitimitatea
etnică? 

Deșteaptă-te, române!

●
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Revizionismul horthyst, port-drapelul maghiarimii politiceRevizionismul horthyst, port-drapelul maghiarimii politice

Claudiu
Aiudeanu

MMitingul organizat
de Partidul Popular Maghiar
din Transilvania, în ziua de
24 noiembrie 2012, la Sfân-
tul Gheorghe, judeţul Cov-
asna a dovedit, o dată în
plus, dacă mai era nevoie,
că formaţiunile politice  ale
etnicilor maghiari şi secui –
PPMT, PCM, UDMR – se
situează pe aceeaşi poziţie
în ceea ce priveşte intenţia
de realizare practică a au-
tonomiei teritoriale a aşa
zisului ţinut secuiesc. Aces-
tui deziderat care este, de
altfel, principalul lor obiectiv
vizat, îi este subordonat în-
tregul lor program de dis-
trugere a caracterului
naţional al statului român a
unităţii şi integrităţii teritori-
ale a României! Pentru în-
deplinirea acestui obiectiv
prioritar este necesară,

însă, în opinia liderilor
politici ai minorităţii
maghiare, o reprezentare
neîntreruptă a etnicilor
maghiari şi secui în Parla-
mentul României, unde
printr-o politică de şantaj a
partidelor politice româneşti,
practicată cu succes până
acum de UDMR pe linia
politicii paşilor mărunţi, să
obţină cât mai multe conce-
sii şi drepturi.

Nu este important
care dintre aceste
formaţiuni reprezentative
ale maghiarilor sau secuilor
este prezentă în parlament,
ci doar ca numai şi una să
fie acolo – potrivit şi liniei
politice trasate de la Bu-
dapesta. Acest tip de
politică şantajistă şi abjectă
– nedemnă pentru o
formaţiune reprezentativă a
unei minorităţi trăitoare într-
un stat membru al Uniunii
Europene – s-a practicat în
cei peste 20 de ani cât
UDMR-ul s-a aflat, atât în

parlament, cât şi în coaliţiile
de guvernare ale României.
În ultimi ani, politica
revizionistă este practicată
cu asiduitate, la scară largă,
de politicienii etnicilor
maghiari, de organizaţii,
asociaţii şi partide politice
ale acestora. La început,
aceste acţiuni s-au
desfăşurat mai timid,
conştientizându-se că din
această perspectivă se
încalcă legile statului român
şi nu putea fi încă
identificată maniera de
reacţie a autorităţilor statu-
lui, mai apoi, datorită poziţiei
de expectativă a statului
român, în mod deschis, de-
clarativ, revendicativ-imper-
ativ, ajungându-se chiar la
organizarea de mitinguri cu
pronunţat caracter revizion-
ist şi autonomist-separatist
pe criterii etnice ca cel orga-
nizat recent la Sfântul Ghe-
orghe.

Ceea ce s-a petre-
cut la Sfântul Gheorghe, re-

spectiv organizarea mitingu-
lui cu scopul declarat pentru
obţinerea autonomiei terito-
riale a aşa zisului ţinut se-
cuiesc, sloganurile enunţate
public de participanţi ca: „Să
piară Trianonul”, „La
revedere România”, „Au-
tonomie, Autonomie”, in-
citarea etnicilor minoritari
maghiari şi secui, la acţiuni
anticonstituţionale în plan
separatist-teritorial, în
modul cel mai grav, făcută
în mod public de unul dintre
organizatorii mitingului,
Santa Imre, pastor reformat,
care – atenţie – candidează
la alegerile pentru Parla-
mentul României şi care a
solicitat acestora să iasă în
stradă, în localităţile
judeţelor Covasna şi
Harghita, şi să ceară au-
tonomia teritorială!!!, refuzul
ostentativ, dispreţuitor şi jig-
nitor al unora dintre
participanţii etnici secui  de
a vorbi în limba română –
limba oficială a României –

la solicitările reporterilor de
teren aflaţi la miting, etc., se
înscrie exact pe linia poli-
ticii revizionist-extremiste,
revanşarde, şovine şi
antiromâneşti  declanşate şi
practicate de regimul crimi-
nal fascist al lui Miklos Hor-
thy care s-a derulat în timpul
Ungariei horthyste împotriva
României! Aici îşi au orig-
inea, de aici îşi trag seva
veninoasă şi antiromânis-
mul exacerbat şi
manifestările cu caracter re-
vizionist maghiar organizate
în zilele noastre pe teritoriul
României.

În faţa unor astfel de
acţiuni cu un profund carac-
ter antiromânesc, petrecute
cu o frecvenţă mult sporită
în ultima perioadă de timp,
nu poţi  să nu îţi pui între-
barea, în primul rând ca
român: cum s-a ajuns atât
de departe?.

●

„Votul” copleşitor al românilor la sărbătoarea Zilei Naţionale a României„Votul” copleşitor al românilor la sărbătoarea Zilei Naţionale a României

Maria
Cobianu-Băcanu

ZZiua de 1 Decembrie
2012 va rămâne multă vreme
în memoria colectivă a
românilor ca o sărbătoare mult
aşteptată, în care şi-au expri-
mat demnitatea şi mândria de
a fi români, după mulţi ani de
trecere fără fast şi trăire
profundă a acestei zile de
cotitură din istoria noastră. De
data aceasta, s-au scuturat de
inerţia şi lipsa de interes pe
care le-au inoculat-o lent şi in-
sidios guvernările anterioare,
fiind la putere cu nelipsitul
UDMR, care îşi strecura an-
tiromânismul său perfid în tot
ce putea să slăbească forţa
poporului nostru. Afirmarea
deschisă a identităţii naţionale,
a unităţii naţionale a întregului
popor a intrat în conul de
umbră, să „nu deranjăm aliaţii
din coaliţie”. 

Anul acesta, prin
venirea la putere a USL, care
s-a dispensat de ei, am dobân-
dit libertatea de a ne bucura de
această zi astrală din istoria
noastră.

Ar trebuie să
recunoaştem că masiva insta-
lare a liderilor maghiari la bu-
toanele conducerii statului a
adus mari pagube ţării. Ea a
început cu guvernul Tăriceanu,
care i-a instalat, pentru prima
dată, nu numai în toate
instituţiile centrale, dar şi în
cele judeţene, eliminând
prefecţii români şi înlocuindu-i
cu prefecţii maghiari. Mergeam
în cercetare pe teren, în acei
ani, şi îmi amintesc ce grea
lovitură au simţit românii din
Covasna şi Harghita când şi-
au dat seama că vor intra, din
nou, sub stăpânirea ungurilor.
Şi aşa s-a întâmplat. Odată
bine aşezaţi pe fotoliile de

miniştri, secretari de stat şi
prefecţi, au început „galopiada”
de slăbire a autorităţii Statului
Român, prin încălcarea
normelor de convieţuire
interetnică, a legilor ţării, a
Constituţiei şi prin declanşarea
seriei de proiecte de obţinere a
autonomiei teritoriale pe criterii
etnice. Destrămarea unităţii
naţionale, culturale, econom-
ice, sociale şi culturale a Stat-
ului Român a devenit obiectivul
central al UDMR. Liderii lui au
început să orienteze în
favoarea etniei lor toate
măsurile şi legile care se votau
în Parlament sau, cel mai ade-
sea, prin asumarea răspunderii
guvernamentale, pentru a
scurta drumul ascensiunii lor.

Primul care a deschis
drum larg maghiarilor spre vâr-
ful conducerii Statului Român
a fost Călin Popescu
Tăriceanu.  Ca Prim Ministru,
ajunsese la aşa mare prietenie
cu omologul său din Ungaria,
încât organiza şedinţele de gu-
vern la Budapesta şi, un fapt
mai grav, a cedat jumătate din
„Moştenirea Gojdu” Ungariei,
deşi testamentar era lăsată de
marele jurist Emanoil Gojdu
pentru tinerii romani ce urmau
şcoala superioară.

A urmat, apoi, guver-
nul Băsescu-Boc care le-a
oferit România pe tavă, adică
le-a dat nu numai toate drep-
turile, dar şi toate privilegiile
posibile, mai ales, dacă avem
în vedere Legea Educaţiei, cea
mai antiromânească lege.

Acum, fiind în afara
guvernului, toţi liderii maghiari
îşi consacră timpul protestelor
şi Declaraţiei că nu mai
suportă fără Autonomie etnică
şi teritorială. Ele s-au înteţit
chiar înainte de 1 Decembrie,
Ziua Naţională a României,
care îi deranjează de 94 de
ani. Dar văzând mulţimile de
români din Bucureşti şi din
toata ţara, din oraşe şi sate, ar

trebui să le intre în cap că nu
se pot juca cu voinţa de fier a
poporului român de a fi liber,
suveran şi independent în pro-
pria sa ţară.

De 1 Decembrie 2012,
românii s-au întrecut pe ei
înşişi în entuziasmul, bucuria şi
voinţa de a arăta că ştiu să fie
demni şi mândri că sunt
români. S-au manifestat ca
adevărate spirite patriotice şi
naţionale, venind cu mic cu
mare, de la părinţi cu copii în
braţe sau de mână, la şcolari,
tineri, adulţi, până la bătrâni.
Iar drapelul ţării cu inscripţia
„Pe tricolor e scris unire”, sim-
bolul fundamental, a fost
vedeta sărbătorii. Faptul că
aproape fiecare adult şi copil
avea în mână un steag tricolor
pe care îl flutura, a transformat
mulţimea umană într-o mare
vie, în mişcare, plină de senti-
mentul participării la un de-
osebit şi responsabil act istoric.

Acestă prezenţă
copleşitoare de oameni, veniţi,
în Bucureşti, la Parada militară
de la Arcul de Triumf, în Alba
Iulia la Catedrala Reîntregirii
Neamului sau în pieţele Cen-
trale din Cluj, Iaşi, Timişoara,
Constanţa, Braşov şi în toate
oraşele ţării, poate fi
considerată o Victorie reală a
poporului român faţă de
guvernanţii care l-au umilit, prin
politicile lor de austeritate, în
timp ce clanul lor se
îmbogăţea, dar şi faţă de
Curtea Constituţională a
României şi unii reprezentanţi
din UE, care ne-au dispreţuit
prin neluarea în consideraţie a
votului de 7,4 milioane de
români care au spus „Da” pen-
tru demiterea preşedintelui
Băsescu, preşedinte care, bine
sprijinit fiind de cei „de sus”, din
ţară şi de afară, s-a întors la
Cotroceni, ca şi cum n-ar fi
avut loc niciun Referendum.

La reuşita acestui im-
presionant eveniment naţional,

sărbătorirea cu fast a Zilei
Naţionale a României, o
contribuţie neîndoielnică a
avut, în primul rând, armata şi,
apoi, campania Antenei 3, de
distribuire a drapelelor tricolor
în Piaţa Universităţii, pe
străzile Bucureştiului şi de pro-
movare a cumpărării de
drapele de către locuitori. A
fost o campanie cu o deosebită
forţă de mobilizare, zi de zi, o
lună de zile, dar care şi-a făcut
efectul. La ferestrele românilor
a apărut tricolorul, drapelul
naţional. Ce-i drept, nu atât de
mult cât s-ar fi cuvenit.
Aceasta, pentru că locuitorii
noştri nu au cultul drapelului,
aşa cum este în alte ţări. De
pildă, în Canada, unde merg
câte 6 luni, la fiica mea, văd tot
timpul anului drapelul naţional
cu frunza de arţar, la ferestre,
pe maşini, pe biciclete. Şi casa
lor are la fereastră drapelul
Canadei şi Drapelul României,
iar de Ziua Naţională a
României, prietenii canadieni îi
felicită şi le fac urări.

Între românii patrioţi şi
naţionalişti, în limite rezonabile
şi necesare, m-am înscris şi
eu. Înainte de a se declanşa
acţiunea Antenei 3 TV, cu
apelul de a arbora drapelul tri-
color cu inscripţia "Pe tricolor e
scris Unire", eu pusesem, deja,
la geam, drapelul tricolor mare,
primit cadou de la fiica mea şi
soţul ei, cu dedicaţia „pentru
mamu patriot”, în decembrie
2004, înainte de plecarea lor în
Canada (ianuarie 2005). Deci,
de atunci, eu arborez în fiecare
an drapelul tricolor la marile
sărbători şi evenimente pozi-
tive ale neamului nostru şi, mai
ales, de 1 Decembrie. Aparta-
mentul meu, este recunoscut
de co-locatarii din bloc după
steag. Este vizibil şi din stradă,
lucru cu care mă mândresc. Eu
sunt prima şi, uneori, singura
în vecinătatea blocului în care
stau, de pe Şoseaua Mihai

Bravu, cu tricolorul la geam. 
Acum, am arborat unul

mai mic, la a doua fereastră şi
multe altele, mici, pe rafturile
bibliotecii.

Armata Română a
pregătit parada cu o precizie şi
disciplină cu care numai ea se
poate mândri. A început
parada la 11.15 şi s-a sfârşit la
ora 12.00, timpul pe care îl fix-
ase anticipat. Am urmărit la
televizor, pe mai multe canale,
splendida paradă militară.

Sărbătoarea naţională
a fost puternic cinstită şi trăită
de bătrâni, tineri, copii, locatari
ai blocurilor, studenţi şi săteni.
La Arad, locatarul unui bloc a
vopsit în culorile tricolorului,
casa liftului, care se va vedea
de-acum înainte de către
călătorii care vin în oraş din-
spre graniţa cu Ungaria; câţiva
studenţi patrioţi ai unui camin
studenţesc din Timişoara au
acoperit doua etaje cu un
drapel mare tricolor.

Naţiune Română, te
aşteptăm să vii la fel de masiv
la alegerile parlamentare din 9
Decembrie 2012, pentru a
aşeza temeinic noua gu-
vernare, câştigătoare a
alegerilor locale din iulie! Cu
asemenea largă participare
veţi decide şi votul pentru
schimbarea în bine a Ţării. Noi,
cei care v-am urmărit la televi-
zor. Vă mulţumim pentru
marea sărbătoare pe care ne-
aţi oferit-o! Aşteptăm şi pe 9
Decembrie să arborăm
Drapelul României Victorioase!

●
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Carlos Șacalul în România – mituri și adevăruriCarlos Șacalul în România – mituri și adevăruri

Petre
Z. Danci

DDespre personajul
Carlos Şacalul şi prezenţa
lui pe teritoriul României au
circulat multe legende. Dar
mi-am propus să descopăr 
o parte din adevăruri
cunoscându-l pe domnul
colonel USLA în rezervă,
Alexandru Bochiş, care a
avut amabilitatea de a ac-
cepta un dialog.

- Domnule colonel,
v-aş ruga să ne spuneți
spuneţi cum aţi ajuns să îl
interogaţi pe cel mai temut
terorist al planetei la acea
vreme.

- Carlos era urmărit
internaţional de către Inter-
pol. Noi, cei de la antitero,
primeam în fiecare an de la
Wiesbaden de la cartoteca
Interpol, o listă cu cei aflaţi
în urmărire internaţională și
în care, pe primul loc, era
Ilici Ramirez Sanchez zis
Carlos, a doua era Leila
Khaed şi apoi urmau mai
mulţi terorişti urmăriţi
internaţional. În 21 mai 1981
s-a prezentat la punctul de
trecere frontieră Nădlac un
arab care i s-a apărut sus-
pect vameşului Mihai Olah,
doar și prin faptul că avea
toate actele corecte. De obi-
cei arabii, când apăreau la
punctul de control, ori aveau
paşaportul expirat, ori
numărul maşinii nu core-

spundea cu seria de la
şasiu, deci, vameșului i s-a
părut suspect tocmai faptul
că toate actele erau corecte.
Atunci a anunţat PCTF-ul
care a anunţat la rândul lui
Inspectoratul care m-a
trimis pe mine cu doi trans-
latori, unul de limba
franceză, unul de limba
engleză, eu cunoscând și
limba germana.

Am început interog-
area suspectului pe motivul
- trebuia să invocăm un
motiv - că maşina pe care o
deţinea este suspectă. Am
discutat cu el unde vrea să
meargă, iniţial îi spusese
vameşului că va merge la
Timişoara unde ar vrea să
continue studiile de doc-
torat, că ar avea acolo un
prieten... Dar când am în-
ceput noi să discutăm cu el,
nu a mai recunoscut că are
prieteni în România, afir-
mând că vameşul a înţeles
greşit, iar după o oră şi
jumătate de dialog am între-
rupt interogatoriul, am luat
legătura cu cabinetul min-
istrului cu propunerea să nu
îi permitem intrarea în ţară
pe motivul că autoturismul
era urmărit de Interpol.
Dacă intra în ţară trebuia să
îl arestăm. Dacă îl arestam
riscam ca ambasadele
noastre din ţările occiden-
tale, dar mai ales din ţările
arabe, să fie ţinta unor
acţiuni teroriste. Şi alte ţări
est-europene au procedat la
fel pentru a nu se expune. 

L-am sfătuit să se

întoarcă înapoi în Ungaria,
pentru că circula cu o
maşină furată şi să îşi re-
zolve problemele cu
maşina. L-am convins şi el
a acceptat acest lucru.

- Dar de unde aţi
ştiut dumneavoastră că
acest individ este Carlos
Şacalul?

- Noi, cei din cadrul
departamentului, făceam o
pregătire profesională foarte
laborioasă. Aveam filme,
aveam fotografii, aveam
filmulețe cu suspecţii în
mişcare, probabil de
Mossad făcute, fotografii cu
modul lui Carlos de
deghizare: când era cu
barbă, când fără barbă,
când era cu ochelari,  când
fără ochelari, fie în costum
sobru, fie n ţinută sport, nu
mai vorbesc de portretul  lui
descris, pe baza căruia l-am
recunoscut imediat. Cel
care îi ştia portretul cel mai
bine era generalul Pele.

- Deci Carlos nu s-a
întîlnit şi nici nu a fost folosit
de Ceauşescu?

- Nu avem astfel de
informaţii. Au circulat multe
zvonuri și pobești... De
pildă, cum ar fi cea cu aten-
tatul de la postul de radio
Europa Liberă pe care l-ar fi
comis Carlos Șacalul. Dar
acel atentat nu s-a produs
asupra secţiei române, ci
asupra secţiei cehe. Dacă
ar fi comis Carlos acel aten-
tat, ştiind modurile lui de op-
erare, nu mai fi rămas nimic
în acel loc, decît moloz şi

sânge.
- După părerea

dumneavoastră, care ar fi
fost scopul venirii lui în
România?

- Scopul venirii lui nu
îl ştim, principalul lucru a
fost că am reuşit să îl facem
să nu intre în ţară, dar
banuim că scopul lui ar fi
fost să îşi faca puncte de
refugiu, ceea ce în limbajul
spionilor se numeşte sanc-
tuar. Oricum, la noi nu a in-
trat, să fie foarte clar, cel
puţin în zona noastră de
competenţă. A intrat pri
vama Nădlac şi apoi s-a în-
tors în Ungaria. Cert este că
nu a făcut nimic nici îm-
potriva noastră, nici pentru
noi. Am fost atât de vigilenţi
încât nu i-am pus nici macar
viză de intrare, care se
putea anula ulterior, pentru
că, dacă îi puneam viza, ar
fi existat o urmă că acesta a
fi intrat în ţară, dar aceasta
nu există.

- Ce s-ar fi întîmplat
dacă aţi fi anunţat Mossadul
cum că acesta se află la
PCTF Nădlac?

- Mossad-ul nu avea
trupe de intervenţie în zonă
şi nici posibilitatea de a-l
reţine. Pe el îl căutau în
special francezii, pentru că
omorâse mai mulţi poliţişti
francezi.

- Şi dacă l-aţi fi are-
stat dumneavoastră sau tru-
pele române de securitate?

- Din punct de
vedere tactic nu ar fi fost
corect, pentru că am fi putut

suporta repercusiuni foarte
grave în urma acestui act.
Deci, dacă el nu ne viza pe
noi, noi nu ne-am implicat
pentru alţii.

- Întrucât l-aţi vazut,
aţi discutat cu el, aş vrea să
îmi spuneţi câteva păreri
personale despre el, mai
ales că se vehiculează
ideea că el ar fi stăpînit bine
unele puteri paranormale.

- Șacalul era un
agent foarte bine pregătit.
Terminase facultatea de
ştiinţe economice la Londra.
A făcut specializare la
Moscova la universitatea
popoarelor,  școală care era
şi pepiniera de spioni KGB.
Despre puterile sale para-
normale nu am cunoştinţă.

- Vă mulţumesc
domnule Bochiş!

Deci, asta a fost,
poveştile pot continua dar
este foarte clar că teroristul
Carlos Şacalul a fost doar la
punctul de frontieră Nădlac.
Ceea ce nu ştim este că ce
a vrut să facă în ţara
noastră Carlos şi poate nu
vom şti niciodată dar cert
este că nu a făcut nimic îm-
potriva noastră şi nici pentru
conducerea de atunci a
României.

●

Până ajungi în capitala tuturor românilor, te papă  birocraţii!Până ajungi în capitala tuturor românilor, te papă  birocraţii!

Ion 
Proca

IIoan Slavici, într-un
moment de inspiraţie, pe când
se afla la Viena, a rostit ca şi
pentru sine, dar şi pentru noi
cei de mai apoi: „Soarele,
pentru toţi românii, la
Bucureşti răsare”. Îi dăm
perfectă dreptate marelui
ardelean şi neîntrecut proza-
tor Din această parte a Ţării.
Mi-am amintit de această
frază înaripată, pe când
băteam pragul Consulatului
Român la Chişinău.

Toată tărăşenia avea
să se întâmple la finele aces-
tui Brumar, când din mila nu
ştiu cui, mă trezesc şi eu cu o
invitaţie de la Guvernul
României, prin Direcţia Strate-
gii Guvernamentale, vârfuită
pare-mi-se de un bun român
pre nume Sorin Stanciu, care
ne-a ghidat timp de patru zile
în albia unui slogan destul de
sugestiv şi , evident, la zi
„Destin: România!”. Iniţiativa
mai vine şi din partea  a
asociaţiilor ProFamilia şi Pro-
mArt, care au organizat „Întâl-
nirea reprezentanţilor
asociaţiilor românilor şi ai
mass-media de limbă

română, existente în afara
graniţelor României—Hai
ACASĂ!”

Dar până a ajunge în
Micul Paris ai nevoie de o
viză.  Cu invitaţia la mână şi
cu intenţii mai nobile decât no-
bile, cu ajutorul aparatului
telefonic, sunt programat pen-
tru ora 09.00 a dimineţii din
ajunul sărbătorii Arhanghelul
Mihail şi Gavriil, care de la o
vreme se va numi
„Arhanghelul Mihail (Ghimpu)
şi Dorin (Chirtoacă). Devin
posesorul numărului de înma-
triculare 240061, pe care mi-l
scriu pe podul palmei ca să
nu-l uit.

La ora şi la data
indicată mă fac vizibil prin
noua mea pălărie de fetru, de
care nu poartă nimeni din
mulţime. Pardesiul negru din
stofă de Boston îmi dă alură
de grangur şi la poarta Con-
sulatului din strada Grigore
Ureche sunt tratat cu mult re-
spect. Mi se dă iarăşi un
număr. De data aceasta e
036. Aştept cuminte. 036
apare sclipind pe ecranul
ghişeului nr.3. Domnişoara e
foarte amabilă. Parcurge cu
ochii ei migdalaţi invitaţia şi
mă întreabă părinteşte: „De
ce aţi venit atât de târziu?”. 

Nu-i vina mea, îi
răspund cu voce stinsă. Au în-
târziat organizatorii de la
Bucureşti. Aşteptaţi, zice an-
gajata Consulatului, mă voi
consulta cu domnul consul.

Revine în câteva
minute. „Domnul consul zice
că putem urgenta eliberarea
vizei de şedere în România,
dacă ne mai prezentaţi până
la ora 13.30 certificatul de
naştere, demersul de la locul
de muncă, lista salariului pe
ultimul an, copia biletului pen-
tru transport, copia legitimaţiei
de serviciu”.

Mort-copt trebuie să
reuşesc până la ora 13.30.
Chem  un taxi. Mă deplasez la
serviciu. Între timp îl telefonez
pe Nelu, fiul meu, ca să vină
într-o fugă din sat şi să-mi
aducă adeverinţa de naştere
(că buletinul de identitate şi
paşaportul, vedeţi dvs., nu
mai erau de ajuns!).

Nu sunt curios, dar
am întrebat-o pe domnişoara
de la ghişeu: la ce vă trebuie
certificatul de naştere? Ca să
vedem cine vi-s părinţii,
răspunde ea cochet. Dar cum
să vă prezint tichetul de
călătorie, dacă nu am încă
viză? Angajata nu-mi poate
da nicio explicaţie.

Pornesc în căutarea
actelor necesare. Chiar în faţa
Consulatului, nişte doamne,
văzându-mi mutra acră, mă
întreabă de ce aş avea
nevoie. „De un bilet de
călătorie şi o poliţă de asigu-
rare benevolă de sănătate”.

Femeia, o blondă în
floarea vârstei, scoate din
poşeta din piele de crocodil
biletul de călătorie AB
0739844, înregistrat la com-
pania SRL OSTROVSCAYA
BVV-Trans şi ni-l înmânează
pentru suma de 50 de lei, care
e numai bun de anexat la
dosarul pentru viză. O altă fe-
meie îmi propune şi o poliţă
de asigurare tot pentru suma
de 50 de lei. Dar se vede că e
tot un fals numai bun de
anexat la dosar. Dar cu
sănătatea nu-i de glumit şi
merg la Societatea de
Asigurări  Internaţională
„Moldasig” şi pentru suma de
82 de lei obţin o poliţă
veritabilă.

Şi, astfel, în preajma
postului Crăciunului, mă în-
frupt cu o doză de birocraţie
moldo-românească şi sunt
gata să renunţ la această
călătorie cu ghinion, pentru că
au să mă întrebe cei de la ser-
viciu de ce nu dau curs vajni-

cei invitaţii guvernamentale.
A doua zi îmi ridic viza

şi mă crucesc. E doar pentru
cinci zile. Iar eu speram ca de
ziua mea, 1 decembrie, să
merg măcar o dată în viaţă la
Alba Iulia, la Mecca noastră.
Nu se poate! Deşi de ani buni
sunt membru al Uniunii Scri-
itorilor din Moldova şi Româ-
nia, deşi două decenii am
muncit la Glasul Naţiunii—du-
plex Chişinău-Bucureşti.

Cu o asemenea atitu-
dine a celor de la Ambasada
Română în Republica
Moldova, cu rânza şi osânza
asta birocratică, cred că în
curând trenurile îşi vor
schimba orarul şi vor lua
direcţia spre Moscova şi Pet-
rograd, acolo unde nimeni nu-
ţi cere vize de intrare şi ieşire
şi,  mai ales, banalul certificat
de naştere şi copia biletului de
călătorie. 

E un total nonsens.

●
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Mârlanul şi petrecereaMârlanul şi petrecerea

Cezar 
A. Mihalache

CChiar dacă la
recepţia dată de preşedinte
nu era nevoie de Gh(e)işe,
politicianul sandalagiu s-a
dus totuși la Cotroceni să-şi
pună fustele în cap, căzând
însă în cea mai penibilă
capcană. Fără a se întreba
cum de l-au acceptat
Cotrocenii la petrecerea dată
de Ziua Naţională a
României, având în vedere
acţiunile lui anterioare de
zarzavagiu fără toţi boii la
căruţă, ce-şi striga „marfa”
stricată pe la porţile palatului,
Ioan Ghişe s-a înfiinţat la cer-
emonial convins că va da o
lovitură de imagine. Doar
erau acolo toţi diplomaţii pe
care nu a apucat să-i sâcâie
cu inepţiile lui de conţopist la
abac-ul politic! Şi nu mai tre-
buia să meargă pe la
diferitele ambasade să-şi flu-
ture tricoul cel slinos, având
ocazia să-și facă numărul, în
plină campanie electorală, și
chiar în casa celui reclamat. 

Ce afişe electorale,
ce meşuri şi bannere?! O
poză în presa internatională
cu un Ghişe despuiat în nu-
mele poporului ar fi făcut mai
mult decât toate erupţiile de

(ne)imaginaţie ale anostei
campanii electorale.

Pesemne, Ioan
Ghişe se şi vedea pe marile
posturi de televiziune, îşi
închipuia deja numele şi slo-
ganul preluate de telexurile
agenţiilor de presă, iar figura-
i în ziarele internaţionale. Or,
în faţa unei asemenea
„popularităţi”, ar mai fi putut
electoratul să nu-l îndese în
urna de colegiu? Vorba

aceea, Dan Diaconescu a
riscat un dosar penal, dar nu
asta îl doare, ci banii arvuniţi
pentru licitaţia Oltchim-ului,
pentru o prezenţă similară pe
ecrane!

De aceea, fără a se
întreba o clipă cum de i s-a
permis accesul la recepţia
aceluia pe care îl bălăcărise
şi, mai ales, sub ce pretext a
fost invitat, nefiind nici
preşedinte de partid, nici şef
de grup politic, şi neavând
nici vreo altă „funcţie” decât
cea de maimuţoi de rezervă,

Ioan Gişe s-a aruncat cu
mintea-i cea puţină în caceal-
maua cea adâncă. Iar SPP-ul
l-a putut ţintui astfel în ridi-
colul propriei mimici devaliza-
tor de simpliste. Or, faptul ca
a fost invitat şi lăsat să intre,
deşi în mod cert SPP-ul îl
avea pe lista de persoane
non-grata, ar fi trebuit să-i
deschidă ochii că e vorba de
o capcană sepepist-
prezidenţială.

Şi ar fi fost oare o
ocazie mai nimerită pentru a-
l face definitiv de băcănie pe
senatorul picat parcă cu
tâmâia în tot acest scenariu?!
Căci, mult prea mândru să se
mire cum de a primit o
asemenea invitaţie oficială,
deşi era cel mai şters per-
sonaj, ca importantă politică,
dintre toţi cei prezenţi la
recepţie, senatorul nu a
înţeles mecanismul prin care
urma a fi livrat ţării cu pan-
talonii în vine.

Din fericire, pentru
propria-i imagine, senatorul
nu a apucat să se despoaie
pe de-a întregul, fiind luat pe
sus cu tot cu nodul de
cravată de care trăgea ca dis-
peratul, dând impresia, nu că
ar vrea să-şi dea pe afară
fetişurile, ci părând că şi-a
dus mâna la nodul cravatei
pentru a se strânge de gât,
într-o clipă de sinceritate, în

numele celor şapte milioane
de alegători.

Este evident, nici de
ar fost mai iute, senatorul nu
ar fi apucat să arunce mai
mult decât haina de pe el.
Pentru că oamenii de ordine,
ba, însăşi vigilentul scafandru
politic ajuns matelot pe pun-
tea unui marinar de
„suprafaţă”, ce ruşine!, recte
conslierul de stat Dorel
Onaca, erau cu ochii şi
periscoapele pe afişul-ambu-
lant Ioan Ghişe. Şi cum altfel
când era clar că senatorul,
care nu ausese nici o
problemă în a se căţăra cu pi-
cioarele pe monumentul
eroilor pentru a-şi debita
inepţiile, nu ar fi avut nici o
reţinere în a păta ziua
naţională cu unsoarea de pe
tricoul lui slinos. Prin urmare,
deşi nu a apucat nici măcar
să-şi arunce haina de pe el,
senatorul a fost luat pe sus în
plin cart de observaţie şi
azvârlit de pe puntea
Cotrocenilor în marea de
mulţime care, ghinion!, se-
case de mai multă vreme de
la poarta preşedintelui.

Senatorul a primit
dară ce merita: un pic de
răcoare la subraţ! Iar asta e
bine. Numai că nu putem ig-
nora faptul că mateloţii
preşedintelui au preferat es-
caladarea previzibului într-un

moment dranjant şi iritant
doar pentru ca senatorul să
cadă definitiv în penibil, în loc
să fi stopat de la început
acţiunile măscăriciului. E
drept, SPP-iştii se vor scuza
că nu aveau de unde să ştie
ce va face senatorul: urma
să-și băge foietaje în burţoiul
cel dizgraţios sau îşi punea
slana la bătaie pentru ideea
lui fixă? Mai ales că ei nu
deţin detectoare de tricouri
anti-băsiste! Şi nu în-
todeauna un tricou slinos,
chiar de miroase de îţi mută
nasul, are pe el inscripţia
marotă care nu ar mai prinde
nici măcar o petrecere de
halowen.

Dar, pe cine nu laşi
să se dea în stambă, îţi pune
ţie praporul în poartă! Pentru
că nu era sificient doar ca
senatorul să fie aruncat în
stradă. El ar fi trebuit şi
amendat de jandarmii de la
poarta Palatului. Altminteri,
fără un proces verbal de tul-
burare a petrecerii de către
cel cu tulburări de logică,
senatorul dă el acum
Cotrocenii în judecată pentru
tulburarea dreptului lui de a
înfuleca moca la petrecerea
de 1 Decembrie!.

●

Naționaliști, curând veți auzi semnalul deșteptării!Naționaliști, curând veți auzi semnalul deșteptării!

Romeo
Tarhon

AAm a le spune
românilor cărora le plânge
inima pentru  Neam și Țară
și pe care îi încearcă din ce
în ce mai des sentimentele
de rușine și vinovăție
ridicând privirile gândului
către bravii lor înaintași, că
le pregătim cea mai  purifi-
catoare mișcare națională și
naționalistă, o adevărată
revoluție și revelație, voind a
dovedi dintr-o zvâcnire că
încă există bărbați adevărați
în această țară orops-
ită, îngenuncheată, jefuită,
trădată, folosită, râvnită și
parcă blestemată. Căci nu
se mai poate, fie dispărem
ca entitate națională,
risipindu-ne cei mai mulți în
lume și așteptând să pierim
fizic, cei rămași aici, dar
plecându-ne urmașii, după
ce prin cazne grele bună
vreme rea ne vom duce
crucea  în genunchi pe Gol-
gota Neamului, fie ne
ridicăm cu o ultimă sforțare,
flămânzi și fără vlăguiți de
boli și de nevoi cum suntem,
dar, mai mult și mai mult,
măcinați de durerea din su-
flete știindu-ne cum am
ajuns: ”furajați” cu înlocuitori
alimentari, otrăviți cu
medicamente fabricate să

ne decimeze, adăpați cu
apă și sucuri chimizate,
îmbrăcați cu zdrențe sec-
ond-hand, îngropați în biruri,
facturi și credite, cu viitorul
amanetat cămătarilor lumii
pentru câteva decenii 
prin politici de îndatorare 
cu dobânzi secătuitoare 
de către guvernanți,
deposedați de avuția
națională, de patrimoniul
economic, de pământul de
sub sate, comune și orașe,
stigmatizați drept populație
de hoți, țigani, puturoși,
corupți și inculți, siliți să
luăm ne lumea în cap în exil
printre străini spre a le de-
veni robi și slugi, distruși bi-
ologic, psihic, moral,
economic... Dar să ne
ridicăm Ioane și Petre și
Gheorghe și Tudor și Vasile
și voi toți împreună cu
nevestele, copiii și nepoții
voștri, căci peste puțină
vreme fi-va prea târziu și
vom fi siliți de foame să ne
vindem palma de pământ
pe nimic!

Politicienii, oligar-
hii, guvernanții, ziariștii,
magistrații, parlamentarii, di-
rectorii, primarii, consilierii,
prefecții și toți care au Țara
pe mâini și ne-au mințit, ne-
au amăgit, ne-au înșelat,
ne-au trădat, ne-au manipu-
lat, ne-au dat circ fără pâine
și ne-au făcut să ne urâm
între noi, să trăim în

dezbinare și invidie, să ne
irosim viața în tribunale, să
umblăm cu jalbele pe la
ghișee, să dăm peșcheș
mai rău decât pe vremea
fanariotă, să fim părtași
corupției și să nu mai
ridicăm capul în lume, ca și
cum am fi falși creștini
alcătuind o gloată guvernată
de impostori, lipsită de
moralitate și Dumnezeu. 

Dar până când? Cât
să mai îndurăm strâmbul
mers al vieții noastre nici
măcar de martiri și voluntari,
căci de am ști că ceea ce
suferim de 23 de ani ar fi
doar prețul pentru înălțarea
noastră ca națiune și al
propășirii de mâine, am mai
suporta dureri și lipsuri încă
pe atât, precum după un
cumplit război sau cataclism
devastator. Dar, vedem că
sacrificiul nostru, al celor
mulți și cinstiți și săraci,
duce la îmbogățirea peste
măsură a îmbogățiților, la
sfidarea legii a celor care
fac legea în propria favoare
și la deteriorarea alarmantă
a vieții noastre de la o zi la
alta, încât am ajuns să
râvnim amărâtul de salariu,
locul de muncă și ”prosperi-
tatea” din trista perioadă co-
munisto-ceaușistă cu prețul
îndobitocirii de atunci în
schimbul celei de acum,
mult mai perfidă și de
durată, indusă și întreținută

fiind cu instrumente mult
mai perverse și eficiente.

Dar să ne
deșteptăm, români, să ne
trezim odată din somnul ca
de moarte în care ne-au blo-
cat abilii și trufașii noștri
trădători de neam de aici,
cei din interior, mânați și
cumpărați de către nevred-
nicii noștri dușmani care din
vechime de veacuri ne râv-
nesc Carpații, Bărăganul,
Ardealul, Regatul, Dobro-
gea, bucata de Dunăre,
râurile, delta, marea,
bogățiile de deasupra și 
de dedesubtul morți-
lor noștri neresemnați 
în nenumăratele și
neîncăpătoarele cimitire ale
patriei! 

Să ne scuturăm
odată din dulcea amară(!) și
fatală narcotizare politică,
să rupem tăcerea
apăsătoare ca de vite duse
pe bandă la abator, ca
deportații în camerele de
gazare naziste, condamnații
nevinovați care și la ultima
suflare încă sperau să le
vină apă de baie pe țeavă...!

Mamă sfântă Românie,
Cui te las și cui ne lași?

Trişti români şi românaşi
Fără vlagă şi mândrie,
Turmă de naivi şi laşi
Izgoniţi în pribegie...!

Căci și voi poate
simțiți cu lacrimi în ochi și
amară durere în ini-
mă marea amenințare 
cu pieirea, apropiindu-se
moartea care ne învăluie tot
mai de apropae pe noi și pe
cei dragi nouă și pe cei
cărora ar trebui să le lăsăm
drept moștenire o țară ca un
rai, și nu un tărâm mizerabil
al sărăciei și promiscuității,
o groapă de gunoi a Europei
și un model de faliment
moral și economic într-o
lume care ne respinge, nu
mai crede în noi, ne arată
drept exemplu al eșecului
post-comunist în contrast cu
expansionismul comunist
chinezesc care trebuie să
arate triumfător, contagios,
de invidiat. 

Haideți buni și bravi
români, deschideți ochii,
clătiți-vă fața cu apă rece de
izvor carpatin și adunați-vă
om cu om, căci veți auzi
curând semnalul pe care
mulți îl așteptați!

Deșteptați-vă, dormirăți
Somn de boală fără leac,
Vreme-n care zămislirăți

Monștri, bestii peste veac,
Trădători de neam sărac!

●


