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„Libertatea nu ajunge 

niciodată prin sine singură 

la organizare.” 

- N. Iorga

Informație, opinie și atitudine publicistică

Țarul-führer și „încleștarea steagurilor” Țarul-führer și „încleștarea steagurilor” 

din „Der Freitag”…din „Der Freitag”…

Cezar 
Adonis Mihalache

OO asemenea averti-
zare ar trebui să ne dea fiori,
publicația germană „Der Fre-
itag” notând, sec, nici măcar
sub semnul ipotezei, că
„următorul conflict urmează
să fie în România”. Sub forma
unui conflict generat de
acțiunile separatiste și justifi-
cat de feluritele „referendu-
muri” secuiești (care ar putea
fi și pretextul, asta nu o mai
spune publicația germană!,
pentru o acțiune armată
ulterioară vizând, conform
rezoluției APCE, „protejarea
intereselor minorităților”).

Or, venind dinspre o
publicație de prestigiu, am
putea avea impresia că
acesta este, nu scenariul de
lucru al unor revizioniști
înfierbântați, ci însuși finalul
inevitabil al anilor de tăvălug
unguresc. Al anilor în care
maghiarii și-au dat mâna cu
nenumăratele noastre cozi de
topor și au dus proiectul
pașilor mici la final. Un final în
care, „încleştarea steagurilor
în România” (cum notează
„Der Freitag”) va genera
următorul conflict separatist.

Și pare concluzia unei
analize geostrategice pentru
că publicistul de la „Der Fre-
itag” așează întreg subiectul
într-o dibace țesătură a con-
flictelor regionale care, de
acest lucru nu se mai
îndoiește nimeni, sunt pe cale
să explodeze sub efectul de
domino. O „putinizare” a Eu-
ropei care să determine, în
cascadă, dezagregarea
fiecărui stat unitar.

E drept, privind in-
teresul Rusiei de a transforma
Marea Neagră în „lac rusesc”
putem sta relativ liniștiți fiind
improbabil ca țarul-führer să
descalece la gurile Dunării
(pe care vrea să le 
controleze) dinspre Transnis-
tria. Geostrategic, închiderea
cercului de foc al conflictelor
din jurul Mării Negre (pentru a
crea acel „lac rusesc” – de
care vorbea Traian Băsescu
acum câțiva ani, după o re-
uniune a liderilor Europei),
putând fi mult mai ușor de re-
alizat după obținerea con-
trolului asupra intrării în
Marea Neagră (și nu este
puțin probabil să vedem Tur-
cia aliat al unei viitoare coaliții
controlate de Rusia!). Pentru
că, nu-i așa?!, de ce să
irosești logistica și să-ți
împrăștii trupele pentru a
„înlănțui” Marea Neagră când
tranformarea ei în „lac rusesc”

este mult mai ușor de făcut
controlând „poarta de acces”
(iar dictatura care se crează
în Turcia nu poate fi desprinsă
din acest context)...

În acest scenariu al
„afirmării” enclavelor, și al rap-
turilor teritoriale motivate prin
dreptul la referendum al
minorităților, este așezat și
conceptul revistei germane
despre următorul conflict, cel
din România. Evident, colima-
torul este centrat asupra
ținutului secuiesc.

Iar totul are o logică
în care uneala ungurească
doar își anunță „trofeul”. Căci,
vorbim despre un trofeu pe
care Jobbik, ca mașinărie
pusă în slujba Moscovei, și
susținută financiar de către
aceasta pentru a crea con-
flictele și a genera focarele de
instabilitate de care are
nevoie țarul-führer, și l-a pus
deoparte. Totul capătă sens
privind și recenta rezoluție a
Adunării Parlamentare a Con-
siliului Europei (inițiată, evi-
dent, de un ungur, Ferenc
Kalmár), rezoluție care, în plin
proces de destabilizare a
unității Uniunii Europene,
recomandă „drepturi colective
pentru minorități, printre care
și autonomia teritorială”!

Și atunci, a luat-o
razna UE sau, de fapt,
trădarea liderilor controlați de
lobby-ul maghiar a fost dată
pe față? Căci, adoptarea unei
asemenea rezoluții chiar în
momentul în care mult vehi-
culatele „drepturi ale
minorităților” au devenit pre-
text pentru invadarea unei
țări, și încălcarea suveranității
unui stat prin intervenția altui
stat, mai mult sau mai puțin
vecin, dar „preocupat” de
soarta minorităților, reprezintă
posibilul act de sfârtecare, nu
doar a unității statelor mem-
bre UE, ci a însăși unității
Uniunii Europene! Pentru că
rezoluția încurajează sepa-
ratismul și enclavizarea etnică
a fiecărei țări membre UE. Și
nu întâmplător fatidica
rezoluție a fost avansată prin
mâna ungurească (mai exact,
ruso-ungurească!).

Iar faptul că publicația
germană dă ca sigură pro-
ducerea următorului conflict
(și rapt de tip Crimeea), ime-
diat după Transnistria, în
România, prin enclavizarea
ținutului secuiesc, apare ca o
concluzie logică și inevitabilă.
De fapt, așa trebuie să apară!
Dar este suficient să citim
atenți articolul pentru a
înțelege că acesta face parte,
nu dintr-o „analiză
geostrategică”, ci din

mașinăria de intoxicare ruso-
maghiară. Astfel, în finalul
„analizei”, „Der Freitag”
notează că „secuii nu sunt
luaţi în nici un fel în consider-
are”, defectând adevărata
sursă a articolului. Dar și
scopul. Pentru că dezagrea-
garea stabilității în ținutul se-
cuiesc (pe care „Der Freitag”
îl numește „ENCLAVĂ în
pragul autonomiei”) se poate
face etapizat și prin astfel de
provocări. În fapt, articolul din
„Der Freitag”, departe de a fi
analiza sau măcar opinia unui
gazetar-scriitor, are în spate o
industrie. Și este doar unul
dintre articolele pregătitoare
ale „inevitabilului”.

De aceea, ministerul
nostru de externe ar trebui să
ceară de urgență explicații
publicației germane. Evident,
nu o va face (sau va simula
un soi de „îngrijorare”) și cum
altfel când, parte a acestui
scenariu, găsim și recentul
acord dintre Ponta și Kele-
men pentru arborarea dre-
pelului secuiesc. Acord care
va pune mizerabila lavetă
secuiască peste instituțiile din
Ardeal (cârpă care nu este
apărută din senin, dar nici din
istorie, nu așa cum arată
acum!, ci are o simbolistică pe
care, măcar în ceasul a 12
lea, ar trebui să o înțelegem.
Iar trădătorul Ponta este parte
a acestui plan mai mult decât
prin simpla iscălire a unor
acorduri cu UDMR și ac-
ceptarea PCM-ului, fie și indi-
rect, la guvernare.

El s-a pus trup și…
uniformă (că suflet nu are; cel
puțin nu unul românesc!) în
slujba mașinăriei de dezagre-
gare a unității statului și con-
tribuie la crearea unei stări de
nesiguranță prin adoptarea
stilului milităresc-cazon, de la
mutarea locului de guvernare
a țării în sediul MApN, la am-
balarea în uniformă ori
folosirea poștei militare (!) de
către parlamentari, pentru
transmiterea corespondenței
delaționiste (plângerea
penală împotriva lui Traian
Băsescu). Dar, mai ales, prin
semnarea acordului cu
UDMR pentru arborarea câr-
pei-steag, deloc întâmplător
„Der Freitag” vorbind despre
secesiunea unei regiuni (pe
care o cataloghează deja
drept „enclavă”) din prisma
uunui inevitabil conflict produs
de „încleştarea steagurilor în
România”!

●

Nevoia de Nevoia de 
naționalism!naționalism!

Radu
Iacoboaie

NNaționalismul nu este
nicidecum în sine rău. Dușmanii
lui (internaționaliștii de orice fel,
comuniști sau capitaliști,
înregimentați masoneriei) i-au
deturnat în mod voit sensul.
Contează de fapt, în ce scop
este folosit naționalismul, adică
cărui scop slujește cu adevărat.
Naționalismul traduce în
practică iubirea față de
aproapele nostru, derivând din
iubirea față de Dumnezeu. El
trebuie să existe numai și
numai în spiritul adevărului, în
slujba neamului românesc și
pentru ridicarea moral-spirituală
a poporului român. Să nu-l
confundăm niciodată cu
ultranaționalismul, cu această
pervertirea a lui în mod pre-
meditat în extremism.

În primul rând, noi va
trebui să ne debarasăm de
frică. Este cel mai important
lucru pe care ar trebui să-l
facem. Să nu uităm cuvintele
Evangheliei. Fricoșii sunt cei
dintâi lepădați de la fața lui
Dumnezeu și nu dobândesc
mântuirea, care se obține prin
multă osteneală și doar prin îm-
plinirea poruncilor și partici-
parea la Sfintele Taine ale
Bisericii Ortodoxe.

Să nu uităm nici faptul
că, sistemul diabolic comunist a
exercitat o mare prigoană îm-
potriva creștinismului de pre-
tutindeni. Nu s-a făcut nici până
astăzi o evaluare totală,
concretă și exactă a crimelor și
distrugerilor sale din România,
pentru că în general autoritățile
de după 1989 și mass media
centrală s-au opus în mod
hotărât acestui demers.

Din cele 500 000 de
victime ale comunismului, con-
form unor estimări mai recente,
nu se știe exact câte mii de
clerici (episcopi, preoți, diaconi,
monahi) au îndurat represiunea
sălbatică a comunismului și câți
dintre ei au murit trecând la
Domnul, devenind Sfinți
Mucenici Mărturisitori. Știm
doar că aceștia toți L-au
mărturisit pe Hristos, plătind cu
libertatea și viața lor această
mărturisire a lor de credință.

Patriarhii și episcopii au
acceptat uneori să fie numiți de
către comuniști, pentru a apăra
de fapt Biserica Ortodoxă
Română de atacurile furibunde
ale comunismului ateu (mai pre-
cis masonic). Nu toți au devenit
colaboratori ai Securității și nu
toți i-au trădat pe frații lor de
credință. Comunismul nu a
putut să dărâme masiv biseri-
cile și mănăstirile din România,
să le demoleze sau să le trans-
forme în depozite, grajduri,
restaurante, pensiuni etc, pre-

cum au făcut în Rusia, de
teama reacției generale a
poporului român, pe care îl știa
profund atașat față de valorile
creștine și naționale.

Dintre popoarele aflate
sub influența Moscovei, românii
erau cei mai refractari față de
sistemul bolșeviic. Dovadă că,
în 1944 erau doar circa 800 de
membri ai PCR în toată Româ-
nia și aproape toți aveau altă
etnie decât cea română!
Comuniștii s-au temut ca nu
cumva să devină prea nepopu-
lari și să-și atragă ura poporu-
lui, ei fiind mai mult interesați de
lichidarea oricărei rezistențe an-
ticomuniste, a oricărei revolte,
de menținerea lor personală la
putere, decât de dărâmarea
ortodoxiei.

Însă masonii, cei care
au inventat și promovat la noi
comunismul au provocat mari
daune poporului român și au
subminat îndeosebi credința
ortodoxă. Biserica Ortodoxă
Română a fost infiltrată de mii
de informatori, care furnizau
servicii Securității și aparatului
de partid (PCR). În plan
duhovnicesc însă, răul produs
de către ei a umplut cerul de
Sfinți Mucenici mărturisitori ai
credinței noastre ortodoxe, care
se roagă și acum pentru noi cei
de astăzi.

Mai trebuie precizat că
Securitatea a lucrat în general
pentru partidul comunist și în
defavoarea poporului român,
punându-i-se la dispoziție mari
resurse materiale și umane. Ea
este cea prin care a s-a inoculat
românilor frica, frica în primul
rând de represaliile dure din
lagărele de exterminare și în-
chisori, fiind un serviciu secret
aflat în serviciul nomenclaturii
comuniste, frică pe care o
identificăm și astăzi încă la mulți
dintre români și ne referim aici
la ortodocși și mai puțin la
românii virusați de pragma-
tismul american și materialism,
pe care nu îi mai  interesează
decât propria lor existență.

În al doilea rând, tre-
buie să ne desprindem cu totul
de comunism dar și de globalis-
mul actual, ambele sisteme in-
terferând și conducând spre
centralizarea puterii la nivel
global și crearea unui guvern
mondial în mod oficial (un gu-
vern nevăzut existând deja, dar
neavând încă putere absolută).

Și pentru ca acest lucru
să se întâmple, avem nevoie să
oferim tinerilor o istorie
adevărată și modele spirituale
și culturale autentice, pentru ca
prin ei să se transmită mai de-
parte identitatea reală a poporu-
lui român, conștiința
apartenenței noastre la valorile
creștine și naționale.

●
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Aurel I.
Rogojan

CCu prilejul celei de-a
13-a aniversări a introduc-
erii sale în marea politică de
către ex-premierul Adrian
Năstase, premierul în
funcţie, V.V. Ponta, ne-a
rezumat în cinci fraze
postate pe pagina
personală de Facebook,
idealurile cu care şi-a în-
ceput cariera politică şi
rezultatele culese după 23
de luni de guvernare. Crezul
celui pe care mentorul său l-
a asemuit cu Nicolae Tit-
ulescu a fost cât de poate
de nobil şi înalt, acela „de a
schimba în bine ţara”. În
care scop „[…] am încercat
în toată această perioadă
să folosesc poziţiile publice
ocupate (secretar de stat,
ministru, deputat, prim-min-
istru)”. 

Cum s-ar spune,
toate bune şi frumoase.
Schimbarea ţării în bine
este sinteza supremelor ide-
aluri naţionale, ţelul care ne
animă, speranţa care ne dă
forţă să rezistăm vicisitu-
dinilor timpului, demagogiei
şi trădărilor politicienilor. 

Omul politic care
declară că ne întruchipeză
idealul este prim-ministrul
Guvernului României, din
luna mai 2012. După, foarte
în curând, doi ani de când
se află în fruntea Cabinetu-
lui, V.V. Ponta ne arată unde
am ajuns. Foarte direct şi
abrupt, ne spune că, în
2014, România se află într-
un an (cităm): „[…] plin de
abuzuri, persecuţii politice,
calomnii, nedreptăţi, trădări
şi dezamăgiri”.

Ce să credem, noi
cetăţenii, despre această
stupefiantă declaraţie a
prim-ministrului? Că în
România gestiunea afacer-
ilor publice nu este
exercitată de guvernul le-
gitim, ci de câte o putere
ocultă, care ne abuzează,
ne persecută politic şi ne
trădează? 

Cum poate fi V.V.
Ponta prim-ministru într-o
ţară cu asemenea deficite
extreme de democraţie şi
deontologie politică? Ce au
făcut premierul şi guvernele
pe care le-a condus în ul-
timii doi ani? Cohortele co-
mentatorilor s-au făcut că
nu observă această
declaraţie extrem de gravă
a prim-ministrului. 

Ei s-au năpustit să
interpreteze şi să traducă, în
fel şi chip, aserţiunea, în
evidentă tentă diversionistă,
a celui de al cincilea alineat
al postării, potrivit căreia,
după „victoria din noiembrie
2014”, „[…] mă voi putea

declara mulţumit de ce am
realizat. Şi atunci îmi doresc
să las locul în politică altora,
mai tineri şi mai puţin
marcaţi de regimul oribil al
ultimilor ani”.

După doi ani de
când este şeful puterii exec-
utive, cu o majoritate
calificată în Parlament, lid-
erul celui mai mare şi im-
portant partid politic din
România ne transmite şi
nouă spaimele sale: „[…]
frica de mascaţi şi de
linşajul public din partea
unor jurnalişti fascisto-co-
munistoizi!”. În faţa acestor
spaime ale prim-ministrului,
nu putem să nu ne întrebăm
care mai pot fi garanţiile pe
care ni le oferă Guvernul că
România mai este „stat de
drept democratic şi social,
în care demnitatea omului,
drepturile şi libertăţile
cetăţenilor, libera dezvoltare
a personalităţii umane,
dreptatea (…) reprezintă
valori supreme […]”, aşa
cum prevede Constituţia,

art. 1 alin. 3? Premierul a
mai identificat şi o altă
ameninţare, pe care a
numit-o „accesele securis-
tice din ultimii zece ani ai
societăţii comuniste”. 

Câtă vreme vom
mai avea lideri politici care,
după aproape 25 de ani, să
mai invoce sperietoarea
Securităţii, putem avea şi
certitudinea că ea va per-
sista încă pe atât. Iar ei ştiu
foarte bine cum şi de ce. Nu
„Securitatea” este problema
reală. Problema reală este
partizanatul politic cu care
se gestionează şi adjudecă
moştenirea din dosarele
create de Securitate şi în
care scop este finanţat un
„superminister” cu 11 secre-
tari de stat. Nu-l putem sus-
pecta pe prim-ministru că
nu ar crede în ceea ce
spune. 

Altfel, nu ar vorbi.
Avem, însă, bănuiala că
având astfel de angoase s-
ar putea să nu ne ţină bine
cârma ţării. Nepotrivita tre-
cere în revistă de către V.V.

Ponta a 13 ani de carieră în
politică ne-a adus doar
reflecţii amare pentru un
sfârşit de săptămână, ase-
zonat şi cu confirmarea suc-
cesului politic al „inamicului”
Jobbik Ungaria. 

Totuşi, amărăciunea
produsă de confesiunile
premierului ne-a mai fost
ostoită. Am avut parte de o
minunată după-amiază
duminicală rusească oferită
de Mircea Dinescu, la TVR
1, în compania lui Radu
Captari, un talentat actor şi
interpret, în limba rusă, a
nemuritoarelor cântece cu
care ruşii au cucerit, într-un
alt fel, lumea.

Luni, 14 aprilie
2014, premierul Guvernului
României, V. V. Ponta şi-a
abandonat cabinetul de
lucru din sediul Guvernului
României şi s-a instalat în
cazarma militară de
reşedinţă a ministrului
Apărării Naţionale şi a Stat-
ului Major General. Aceasta
nu este o ştire oarecare, ci

o informaţie cu semnificaţii,
nu numai importante, ci şi
deosebit de grave.
Părăsirea de către premier
a reşedinţei sale oficiale,
situată în Palatul Victoria,
obiectiv militar de maximă
securitate, protejat contrain-
formativ, material, proce-
dural şi fizic de către
Serviciul de Protecţie şi
Pază, cu motivarea unei
nevoi sporite de securitate,
pentru a se apăra de
ameninţarea iminentă a
unor provocări şi înscenări
din partea Preşedintelui
României semnifică o criză
extremă de securitate
naţională.

Problematizări obligatorii:

- De ce şi-a pierdut pre-
mierul încrederea în sis-
temul de securitate complet
şi complex asigurat de către
Serviciul de Protecţie şi
Pază?

- Care sunt împrejurările
care au condus la vulnera-

bilizarea dispozitivului de
securitate a reşedinţei ofi-
ciale a primului- ministru,
astfel încât acesta să fie de-
terminat să solicite
reşedinţa de lucru
securizată în sediul Minis-
terului Apărării Naţionale?

- Refugierea primului-min-
istru de ameninţările
Preşedintelui României şi
oferirea de azil din partea
ministrului Apărării
Naţionale nu semnifică o
alianţă a acestora într-o
posibilă conspiraţie?

- Premierul a reuşit să
capete o mai puternică
influenţă şi să se bucure de
mai multă susţinere în
Armată decât Comandantul
Suprem, Traian Băsescu?

- Cine este, în fapt, în acest
context special, Comandan-
tul Suprem efectiv a Ar-
matei?

- A intervenit o punere de

acord şi a primit ministrul
Apărării Naţionale acceptul
de a-i oferi azil premierului,
implicit şi un control mult
mai riguros şi “cazon”, după
standardele Biroului de Se-
curitate al N.A.T.O.
(N.O.S.)?

- Premierul a aflat că
evidenţele vizitatorilor Palat-
ului Victoria şi ai Cabinetului
Primului-Ministru realizate
de S.P.P. sunt imposibil de
eludat şi falsificat şi, în real-
itate, nu caută mai multă or-
dine, ci, dimpotrivă, mai
multă discreţie,
confidenţialitate şi eludare a
sistemelor de securitate?

- Ajunşi la strâmtoare, pre-
siunile unora dintre liderii
judeţeni ai Partidului Social
Democrat asupra premieru-
lui au depăşit faza
ameninţărilor proferate ver-
bal la telefon, ajungându-se
la alergarea şi buscularea
lui V.V. Ponta pe culoarele
Palatului Victoria?

- Premierul, în calitate de
lider politic, a uns în funcţii
la filialele partidului şi con-
siliile judeţene nişte rechini
corupţi şi, la rândul lor,
corupători la vârful puterii,
care au deveni atât de agre-
sivi încât trebuie să se
apere de ei cu forţele Minis-
terului Apărării Naţionale?

- Se temea primul-ministru
de ochii indiscreţi şi bine
ascunşi ai tehnicii operative
de securizare a incintei
Palatului Victoria şi a dorit
să evite fixarea
foto/video/audio a unui fla-
grant?

- Ministrul Apărării Naţionale
are o justificare credibilă
pentru azilul politic (sau de
ce natură) oferit primului-
ministru ?

- Gestul grav al primulu-min-
istru va însemna şi o
poziţionare în tabere ostile a
componentelor sistemului
securităţii naţionale sau
ministrul Apărării Naţionale
se va dezmetici şi-l va ex-
pedia urgent la Palatul Vic-
toria?

- Serviciul de Protecţie şi
Pază acceptă criticile im-
plicite aduse de premier cu
privire la securizarea “mai
civilă” a obiectivului special
de importanţă deosebită
„Palatul Victoria-sediul Gu-
vernului României”?

Prezenţa actualului
premier în fruntea guvernu-
lui a devenit o piatră de
moară legată de gâtul
fiecărui cetăţean al
României.

Explicaţiile pe care
primul-ministru ni le-a oferit
în legătură cu schimbarea
reşedinţei sale oficiale de
lucru sunt ridicole, nese-
rioase şi, deci, de neluat în
seamă, fiindcă sunt şi de-a
dreptul ofensatoare. Primul-
ministru nu are un compor-
tament public de demnitar al
statului. Dacă totuşi
pretinde că are, să ne facă
dovada, că înainte de a-şi
pune bocceluţa în băţ, la
spinare, pentru a tuli-o din
Podul Mogoşoaiei în Dealul
Spirii, a reflectat la
consecinţele gestului sau.
Nu o va face, fiindcă V.V.
Ponta nu ia nimic în serios,
fapt pentru care prezenţa sa
în fruntea guvernului a de-
venit o piatră de moară, tot
mai grea, pe zi ce trece,
legată de gâtul nostru, al
fiecărui cetăţean al
României.

●
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Vlad
Hogea

VVenirea acesteia în
România a fost legată, în liter-
atura de specialitatea
predecembristă, de numele lui
Ion Antonescu. Dar bazele
acestei colaborări au fost puse
încă în mai 1940. Pactul cunos-
cut sub denumirea “Der Ol-
Waffen Pakt”, semnat, după
îndelungate tratative, la 29 mai
1940, imediat după capitularea
Franţei, a marcat prima fază a
negocierilor pe care România
le va purta în scopul aducerii
unei misiuni militare germane
în ţară. Complicarea situaţiei
din sud-estul Europei,
ameninţările sovietice la
adresa României, care
atingeau, de fapt, şi interesele
Germaniei în zonă, l-au deter-
minat pe Hitler să dea curs
cererii regelui Carol de a trim-
ite în România o misiune
militară cu “trupe de instrucţie”
pentru apărarea antiaeriană şi
antitianc. Schimbarea politică
internă din România de la în-
ceputul lunii septembrie 1940
nu a schimbat planurile guver-
nului german. Prezenţa tru-
pelor germane în România
urma să asigure controlul Ger-
maniei asupra zonei petrolifere
şi să prevină un eventual atac
sovietic asupra acesteia.
Conducătorul Statului Român
şi-a arătat disponibilitatea de a
primi trupele germane. Hitler a
aşteptat normalizarea situaţiei
din România şi a trimis o
delegaţie la negocieri.

Conducătorul acestei
delegaţii, general-locotenent
Kurt von Tippelskirch, a primit
de la Führer însărcinarea
expresă de a constata gradul
de dotare al armatei şi de a re-
cepta dorinţele părţii române
privind ajutorul militar german.
La 17 septembrie 1940, Tippel-
skirch a părăsit ţara, iar pe 19
octombrie 1940 propunerile
româneşti au fost înaintate lui
Hitler. În paralel, la Bucureşti
au continuat discuţiile privind
colaborarea concretă româno-
germană. La 21 octombrie
1940 a fost semnat Protocolul
privind Misiunea Militară
Germană, din partea României
de către generalul Tătăranu, iar
din partea germană de către dr.
Lohmann.În afară de sprijinul
pe care îl oferea, Misiunea
Militară Germană a constituit,
în acelaşi timp, unul dintre
punctele de divergenţă între
autorităţile celor două ţări, mai
ales în ceea ce priveşte
aprovizionarea şi neregulile
săvârşite de soldaţii germani
pe teritoriul României.

Primele formaţiuni de
comandament ale Misiunii,
conduse de generalul de cava-
lerie Erik Hansen, generalul
Wilhelm Speidel, comandantul
forţelor de aviaţie şi generalul
Arthur Hauffe, şeful de stat
major, au sosit la Bucureşti la
12 octombrie 1940. La 11
noiembrie 1940 în România se
găseau 22.430 militari germani,
dintre care 890 ofiţeri şi 21.540
soldaţi. La 24 decembrie 1940,
Subsecretariatul de Stat al Ar-
matei de Uscat înainta Minis-
terului Apărării Naţionale o

situaţie centralizatoare
cuprinzând cheltuielile efectu-
ate până la acea dată pentru
Misiunea Militară Germană
aflată în România. Totalul chel-
tuielilor se ridica la
184.879.596 lei.

La 17 ianuarie 1941 a
fost semnată, de către dr.
Neubacher şi Dragomir,
Convenţia asupra directive-
lor obligatorii pentru
aprovizionarea trupelor ger-
mane din România. La aceeaşi
dată a fost semnat, de către dr.
Neubacher şi Mircea Cancicov,
Acordul pentru aprovizionarea
trupelor germane din România.

Fondurile aprobate de
guvern pentru întreţinerea tru-
pelor germane au fost stabilite
la nivelul de  100.000.000 lei
lunar. În şedinţa Consiliului de
Miniştri din 26 octombrie 1940,
lt. col. Nicolae Dragomir, min-
istrul Coordonării şi Statului
Major Economic, arăta: “Am
vorbit cu d-nii Neubacher şi
Klugkist şi am stabilit că cheltu-
ielile de întreţinere a Misiunii
Germane din România vor fi
suportate de guvernul român
numai până la limita sumei de
100.000.000 lei lunar. Tot ce va
trece peste această sumă va fi
plătit de guvernul german dintr-
un cont special. Reprezentanţii
guvernului german roagă ca
acest fond să fie scutit de taxe
şi dobânzi”. Pe lângă aceasta,
însă, trupele germane au de-
zorganizat piaţa prin cumpărări
efectuate cu monedă
inflaţionistă şi fără acoperire,
emisă în Germania, cauzând
mari neajunsuri economiei
româneşti prin eludarea
reglementărilor privitoare la
regimul vamal. Spre exemplu,
numai în 1941 trupele germane
au expediat din România
aproape 17.000 vagoane grâu,
fără a plăti taxe vamale.  Pen-
tru a reglementa problema pro-
duselor scoase din România şi
trimise către Germania, N.
Dragomir preciza în aceeaşi
şedinţă a Consiliului de Miniştri
că “am pus la punct chestiunea
pachetelor. Iată ce ne roagă
delegaţia germană: fiecare sol-
dat să poată trimite de Crăciun
rudelor din Germania câte un
pachet de alimente. În al doilea
rând, permisionarii care pleacă
în Germania - cam câte 2000
pe lună -  să poată lua cu ei
câte un pachet. În al treilea
rând, fiecare soldat din Misi-
unea Militară Germană să
poată trimite lunar câte un pa-
chet mai mic rudelor din Ger-
mania”. Chestiunea fiind
socotită de către Conducătorul
Statului destul de spinoasă
pentru economia românească,
concluzia generalului An-
tonescu a fost: “Să-mi arătaţi
unde duce această chestiune,
pentru că, dacă mă duce la o
catastrofă economică, nu ac-
cept”. Problema neregulilor
săvârşite de trupele germane
pe teritoriul României este o
constantă a discuţiilor purtate
de forurile de conducere de la
Bucureşti cu cele similare ger-
mane; notele de convorbiri,
memorandumurile întocmite de
vicepreşedintele Consiliului de
Miniştri, Mihai Antonescu,
rapoartele, toate acestea
demonstrează o dată în plus

modul în care autorităţile ger-
mane vedeau aliatul român.

Pentru perioada 1940-
1944, notele privind înlesnirile
făcute trupelor germane de
instrucţie şi operative din
România, cererile adresate de
conducerea Misiunii Militare
Conducătorului Statului Român
de a se plăti integral soldele tu-
turor soldaţilor germani din
România în lei, rapoartele lui
Mihai Antonescu referitoare la
grava criză economică şi
financiară în care a intrat
România datorită preţurilor
mult mai mari decât cele
curente oferite de intendenţa
germană pentru procurarea
diferitelor categorii de materi-
ale, toate acestea se regăsesc
în documentele diplomatice ale
României din această
perioadă. Pe alt plan, trebuie
luată în considerare implicarea
trupelor germane în înăbuşirea
rebeliunii legionare din ianuarie
1941. Considerând, la în-
ceputul evenimentelor, că prob-
lema este strict de competenţa
autorităţilor statului român,
până la primirea ordinului ex-
pres al lui Hitler ca trupele ger-
mane să se plaseze de partea
generalului Antonescu, acestea
nu au reacţionat. Potrivit
datelor din raportul său, gener-
alul Hansen a fost solicitat şi de
către generalul Constantin
Pantazi, subsecretarul de Stat
pentru Armata de Uscat, să
primească în faţa reşedinţei Mi-
siunii defilarea unui regiment
român, lucru care s‑a şi întâm-
plat, la ora 10.40. “Sensul, nu
prea clar, al acestei defilări era,
desigur, să învedereze opiniei
publice alianţa dintre armata
română şi cea germană”, pre-
ciza şeful Misiunii Militare Ger-
mane în România. La 22
ianuarie 1941, ora 10.00, au
avut loc în Bucureşti convorbiri
între şeful Statului Român şi
şeful Misiunii Militare Germane.
Ion Antonescu i-a cerut lui
Hansen să preia apărarea Văii
Prahovei cu trupele germane,
motivând că de trupele române
de acolo avea nevoie pentru a
le folosi împotriva rebelilor.
Hansen a refuzat, pe motiv că,
prin aceasta, s‑ar da aparenţa
unei imixtiuni germane în tre-
burile interne ale României.

Andreas Hillgruber
susţine că generalul Antonescu
l-a rugat pe generalul Hansen
să-l sprijine, în caz de nevoie,
cu un detaşament blindat, până
la sosirea blindatelor din
provincie. Hansen primise
aprobarea OKW de a interveni
la cererea Conducătorului Stat-
ului, dar stabilise cu Fabricius
ca, deocamdată, să nu pună la
dispoziţie trupe pentru
apărarea poziţiei lui Ion An-
tonescu. Totuşi, la 22 ianuarie,
blindatele germane au traver-
sat demonstrativ Bucureştii de
la sud la nord, fiind primite cu
egal entuziasm de către le-
gionari şi de către trupele gu-
vernamentale.Discuţiile purtate
între generalul Antonescu şi
generalul Hansen la 22 ian-
uarie 1941 au împiedicat adân-
cirea stării conflictuale a
momentului. Wehrmacht-ul s‑a
aflat în timpul puciului legionar
într-o poziţie extrem de
favorabilă pentru că deţinea în-

crederea şi simpatia ambelor
părţi aflate în conflict. Astfel, a
putut media între cele două
părţi, având o influenţă
considerabilă asupra
desfăşurării rebeliunii. Lichi-
darea rebeliunii legionare a fost
un eveniment cu totul
neobişnuit în zona de hege-
monie a Germaniei: o mişcare
ideologică având maxime
afinităţi cu naţional-socialismul
a fost eliminată de la putere cu
implicarea Germaniei. Sprijinul
acordat de Hitler lui Ion An-
tonescu a fost determinat de
necesitatea prioritară pentru
cel de-al Treilea Reich de a
avea în această zonă a Eu-
ropei - foarte importantă pentru
el din punct de vedere eco-
nomic şi strategic - un regim
stabil şi eficient, în perspectiva
apropiată a războiului cu
U.R.S.S.. La l octombrie 1942,
în România se aflau 23.459
militari germani, iar la 10 ian-
uarie 1944 - 37.510. Acestora li
se adăugau contingentele din
Transnistria - 7.495, respectiv
41.008 militari. Discuţiile duse
cu partea română pentru
aprovizionarea acestor trupe s-
au dovedit a fi, în timp, destul
de complicate.

Problema dificultăţilor
economice şi financiare provo-
cate de prezenţa trupelor ger-
mane în România a fost
ridicată de Ion Antonescu, la 8
noiembrie 1941, în timpul în-
trevederii cu feldmareşalul Wil-
helm Keitel, cu prilejul
participării acestuia la parada
militară de la Bucureşti, după
căderea Odessei, precum şi de
Mihai Antonescu, la Berlin, la
26-28 decembrie 1941, în tim-
pul discuţiilor cu
reichsmareşalul Hermann
Göring, Joachim von Ribben-
trop şi Adolf Hitler. La întâlnirea
cu Göring, ministrul român al
Afacerilor Străine a arătat că
„trupele germane din România
sunt nefolositoare şi reprezintă
o cheltuială prea mare” şi a
cerut deschis ca ele „să fie
suprimate sau în orice caz,
simţitor reduse”. Cu acelaşi
prilej a ridicat problema
compensaţiilor acestor cheltu-
ieli, solicitând ca, pentru
acoperirea cantităţilor de
monedă hârtie emisă în acest
scop, Banca Naţională a
Reich-ului să cedeze Băncii
Naţionale a României trei
vagoane de aur. La întrebarea
lui Göring dacă unităţile ger-
mane din România nu
reprezintă o garanţie pentru or-
dinea internă, în condiţiile în
care armata română era anga -
jată în operaţii dincolo de
Nistru, Mihai Antonescu a
răspuns că România „îşi
stăpâneşte singură destinul, că
n-are nevoie de concursul ar-
matei germane pentru ordinea
internă şi că, dacă mareşalul
Ion Antonescu este lăsat să
conducă singur interesele
României, fără nici un fel de
amestec de nici o natură, aşa
cum este potrivit, îi poate
garanta mareşalului Göring că
nici un soldat german nu are ce
căuta în România şi că intere-
sele germane vor fi mult mai
bine servite”. Recunoscând
faptul că situaţiile statistice
prezentate de Mihai Antonescu

„dovedesc că s-a exagerat”,
Göring s-a adresat
feldmareşalului Keitel, declar-
ând: „Sunt prea multe unităţi
germane în România; ele tre-
buie să plece imediat. Să nu
rămână decât bateriile anti-
aeriene, bateriile de coastă,
marina, minimum necesar”. Cu
multă insistenţă, ministrul Afac-
erilor Străine al României a mai
cerut să se intervină pentru a
se da României „aur şi devize
în acoperirea finanţărilor ger-
mane, trecute şi viitoare”. În
final s-a ajuns la încheierea
acordurilor care au reglementat
situaţia.

În scopul acestei
reglementări a prezenţei tru-
pelor germane în România s-a
constituit o comisie mixtă
româno-germană, care a sta-
bilit problemele legate de
hrană, chestiuni juridice, trans-
porturi, cantonamente, solde,
plăţi etc., în cadrul şedinţelor
din 14-17 septembrie 1940. La
22 octombrie 1940 a fost sem-
nat Protocolul pentru aranjarea
chestiunilor decurgând din
prezenţa în România a Misiunii
Militare germane, de către gen-
eralul N. Tătăranu şi dr.
Lohmann. Protocolul a fost
însoţit de propuneri pentru: o
înţelegere provizorie relativă la
aprovizionarea cu hrană; o
înţelegere provizorie relativă la
cazare; o înţelegere provizorie
relativă la stabilirea modalităţii
de transport pe Căile Ferate
Române pentru miliarii germani
şi materialele de orice fel
aparţinând armatei germane în
România; o înţelegere provi-
zorie relativă la aprovizionarea
cu carburanţi etc.

La 17 martie 1942,
între România şi Germania a
intervenit un nou acord cu
privire la întreţinerea trupelor
germane aflate pe teritoriul
României, el fiind necesar
datorită intervenirii stării de
război. Având valabilitate de la
1 martie 1942, acordul schimba
prevederile existente până la
acea dată în ceea ce priveşte
întreţinerea, cazare, rechiziţiile
şi transporturile trupelor Misiu-
nii Militare germane din Româ-
nia. Contribuţia de 100
milioane lei lunar care fusese
prevăzută prin acordul iniţial
înceta a se achita la data de 1
iulie 1942. Cheltuielile trupelor
germane din România urmau a
fi suportate de Germania; se
convenea, de asemenea,
asupra modalităţilor de livrare a
subzistenţelor, a cheltuielilor de
transport, a transportului
soldaţilor germani etc. La 23
august 1944, în România exis-
tau câte o Misiune Militară
Germană pentru Armata de
Uscat, Aeronautică şi Marină.
Şeful Misiunii Militare Germane
pentru Armata de Uscat, gen-
eralul Erik Hansen, era în
acelaşi timp şi reprezentantul
O.K.H.-ului pe lângă Coman-
damentul român.

În ceea ce priveşte
comportamentul trupelor Misiu-
nii Militare germane în Româ-
nia, documentele de arhivă
relevă existenţa a numeroase
abuzuri şi conflicte între acestea
şi populaţie sau trupele române.

●
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Discriminarea de gen a statuilor…Discriminarea de gen a statuilor…

Cezar 
A. Mihalache

ȘȘi celălalte regimuri
tot așa au început… Cu de-
molarea statuilor și
desființarea presei! Și
mâine-poimâine numai ce
ne-om trezi cu un CNA al
statuilor, că pe ăla al presei
l-au rezolvat, extinzându-l în
restricții. Ba, poate direct un
minister de cenzură al actu-
lui artistic. Și prea s-au îngh-
esuit în ultima vreme
șuturile în dosul democrației
pentru a ne face că nu
înțelegem! CNA a promovat
un proiect de „asomare” a
pamfletului la TV și radio că
deranja fața aleasă a politi-
cianului. Mai ales a ăluia de
care, dacă nu ne trezim, o
să începem să vorbim în
șoaptă și în stihuri pe la co-
zile de la fisc.

Apoi, primărița de la
Craiova supărată că presa îi
tot da cu praf de bârfă și-a
construit propriul „CNA”, de-
cizând să desființeze ul-
timele chioscuri de presă
din oraș. Să nu mai aibă
gazetarii unde să-și vândă
zarele. Că pe internet
oricum are cine să-i
vâneze…

Și suntem în fața
unui moment de referință în

drumul pe care îl scriem
spre trecutul cenușiu. Spre
neființa presei. Un moment
în care agaricii partidului-
stat încep să-și
construiască propriile
oficine de decizie. Iar nu de-
parte de primărița Olguța,
„la Gorj”, alte moluște de
partid s-au făcut de baftă în
balta puterii, decizând să
dea jos de pe soclu trei sta-
tui. Familia liberală
Tătărescu și regizorul
filmelor noastre istorice,
Sergiu Nicolaescu.

În cazul Tătăreștilor,
oficial, decizia a fost
născocită pe seama bustu-
lui prea generos al unei
doamne care a făcut istorie,
iar, la comun, toate statuile
au fost demolate pentru că
au fost realizate „în mod in-
adecvat”. „În mod inadec-
vat”… Adică, așa cum
prezintă stuația și pamfletul
de televziune și presa de
ocară, și lipsa de entuziasm
a aplaudacilor și, mâine-
poimâine, și prezența
noastră în țară…

Așadar, în cazul
Arethiei Tătărescu, cenzorii
au fost deranjați de bustul
impresionat al acestea. Și,
invidioși, au decis să fie
trimisă la micșorare (ce ar
mai vrea unele surogate

polimerizate dimensiunile
repsective!). Ba, gurile rele
zic că decizia a venit dintr-o
invidie ca de la soție de pre-
mier prim-„self” (de
promenadă) față de soția
unui adevărat prim-ministru
(de istorie). Dar ce vină a
avut Gheorghe Tătărescu
pentru a fi și el dat jos? Sau
adevăratul motiv e acela că
fostul premier a fost liberal?
Și, vorba aceea, o familie de
liberali, chiar și din bronz,
amplasată în mijlocul unei
mări roșii anvelopate nu
prea se cuvine! Mai ales în
prag de alegeri!

De fapt, totul face
parte din procesul de deza-
gregare a măreției noastre.
Căci, așa trebuie să
rămânem noi consemnați în
istorie: prin monumente
care să ne ridiculizeze, nu
să arate perenitatea nea-
mului românesc! Iar în
vreme ce în fața Muzeului
Național de Istorie tronează
cu bărbăția la vedere
(subdimensionată!) și pos-
teriorul desenat parcă de
„fetițele” de sub „curcubeu”,
un Traian batjocorât de un
sculptor frustrat, doamna
Tătărescu fost dată jos, deși
nu avea nimic la vedere!

În fapt, sunt dovezi
că toți aceti agarici cu aere

de corifei vor să regrupeze
deciziile. Astăzi ne spun
cum să facem statuile.
Mâine ce să scriem prin
ziarele pe care vrem să le
mai vindem pe la colț de
stradă (iar singura difuzare
pe care o să ne-o mai
pemitem va fi una
subversivă, cu manșete de
hârtie trase la xeroxul din
beci și plasate babelor care
vând usturoi la colț de
stradă, domnișoara de la
fisc știe de ce!, pentru a le
„da mai departe” sub formă
de ambalaj de căpățâni de
căței politici!).

Toate acestea se
întâmplă într-o țară în care
muzeele sunt închise în tim-
pul sărbătorilor, iar dacă noi
ne facem că nu observăm
sau nu ne interesează (pro-
pria istorie, propria cultură)
au ajuns străinii să se
plângă! Și cum altfel când
singurele muzee care pot fi
vizitate se pot „viziona” doar
pe afară iar în fața lor este
amplasat câte un „Traianus”
cu bărbăția ridiculizată de
un sculptor frustrat. Toate
acestea se petrec în țara
premierului „selfie” care,
între două plimbări cu
barca, își face timp să ne
avertizeze: „Ia că îl verific
eu!”. Și indiferent despre

cine era vorba, aceste cu-
vinte ar trebui să ne revolte.
Căci de la a ne „verifica” la a
ne trece la „rație” (și a în-
ceput deja cu rația de
cultură!) mai e doar un
pas…

Oricum, discrim-
inarea a început cu statuile.
Că ele nu pot protesta. Dar
oare cine va urma?!

P.S.:

Or să demoleze și
lucrările lui Brâncuși? Sau
vor avea grijă să le „spele”
până le vor transforma în
nisip?! Căci, marele artist a
realizat ansamblul de la
Târgu-Jiu la invitația Arethiei
Tătărescu și în vremea în
care prim-ministru al țării era
Gheorghe Tătărescu. Iar
generația din care își trag
seva social(ist)-„democrații”
de azi a mai încercat în anii
‘50 să pună la pământ
Coloana fără sfârșit pentru a
o trimite la topit și a face rost
de bani pentru întrecerea
muncitorească a raionului
Târgu-Jiu…

●

Dacă justiţia ar avea şenile, ar fi tanc!Dacă justiţia ar avea şenile, ar fi tanc!

Maria Diana
Popescu

DDe şapte ani se tot
joacă autorităţile cu identitatea
asiguraţilor. Uite cardul, nu e
cardul. Tipărirea cardurilor de
sănătate (risipă de peste cin-
cizeci de milioane de euro) e,
cum să nu, o afacere
profitabilă pentru unii.
Operaţiunile în „sprijinul” celor
mulţi, chiar dacă se dovedesc
a fi pagube uriaşe, sînt atît de
profitabile încît ele continuă,
mizînd pe bîlbîiala legislaţiei
româneşti. Începînd cu luna
iulie anul curent poştaşul vă
aduce gratuit la uşă bucata de
plastic şi vă rog s-o întîmpinaţi
cu strigăte de bucurie şi urale,
pentru că din 2015 statul in-
terzice mersul la doctor fără
card. Românii nu vor cip în car-
duri, nici în cărţile de identitate,
nu mai vor nici cartele
preplătite. Guvernul a aprobat
un proiect de lege, se zice,
„pentru prevenirea şi con-
tracararea riscurilor la adresa
securităţii naţionale”. Conform
declaraţiei Ministrului Justiţiei
Robert Cazanciuc, utilizatorii
de cartele pre-plătite vor fi
obligaţi să depună datele de
pe cartea de identitate la oper-
atorii de telefonie mobilă, în
termen de şase luni de la in-
trarea în vigoare a actului nor-
mativ. În caz contrar,
operatorul de telefonie mobilă
va sista serviciul pînă cînd
deţinătorul cartelei va depune
datele personale. Instituţiile
statului şi furnizorii de servicii

mai au extrem puţin şi vor
monitoriza chiar şi deplasarea
noastră la locul acela discret
„Wo der Kaiser zu Fuss
hingeht” (zicală germană: unde
şi împăratul merge pe jos).
Revenind la cardul de
sănătate, poştaşul va suna la
uşi fără să i se deschidă, deşi,
săracul e nevinovat. Cardurile
se pot întoarce la mama lor, de
unde au venit.

Nu vă mai bateţi joc de
libertăţile noastre,  nu ne mai
umiliţi! Ocupaţi-vă cu folos de
infractorii de stat, de trădători,
de cei care au subminat şi dis-
trus economia Ţării!! Legaţi-i
fedeleş, ferecaţi-i cu nouă
lacăte şi confiscaţi-le averile
dobîndite fraudulos. Redaţi-le
celor de la care le-au furat,
adică Poporului Român. Cu cei
cîţiva politicieni şi fotbalişti
închişi nu se face primăvară! 

Cine spunea că piaţa
corupţiei a adormit definitiv? 

Procurorul-şef al
D.N.A. Laura Codruţa Kovesi
afirmă că „un sfert din bugetul
Ministerului Sănătăţii ar fi asig-
urat anual, dacă statul ar recu-
pera banii de la infractori, aşa
cum se întîmplă în alte ţări eu-
ropene, că aceşti bani ar
ajunge în buget dacă ar fi
aplicată legea confiscării ex-
tinse a averilor celor
condamnaţi după ce au preju-
diciat statul”. Poveşti de ador-
mit copiii! Pînă acum i-a
împiedicat cineva să confişte
averile puşcăriaşilor cu funcţii
în stat? De remarcat
condiţionalul dubitativ al
declaraţiei: „dacă statul ar…”,

dacă legea ar fi”, dacă banii
ar…” Eu vin şi spun că, dacă
justiţia ar avea şenile, ar fi
tanc.

Banii infractorilor vor
continua să finanţeze infractorii
agăţaţi de Putere! Legea 18 de
pe vremea lui Nicolae
Ceauşescu privind averile
ilicite n-a fost abrogată. E
ţinută cu tîlc departe de lumina
zilei şi de sălile de judecată. Aş
dori să văd şi eu confiscarea
averilor bogătaşilor, jefuitorilor
ţării, baronilor locali, fiecare
după numele preaştiut în
presă, a averilor ilicite dobîn-
dite de politicienii care un sfert
de veac s-au rotit la guvernare.
Foarte frumos sună la ureche
enunţul confiscării averilor!
Numai că infractorii fac parte
din reţelele mafiote care
parazitează România, iar unii
legiuitori se trag de şireturi cu
mafioţii sau sînt supuşii lor.
Averile lor ar finanţa nu numai
Sănătatea, ci şi învăţămîntul,
sistemul de pensii şi salarii, ar
putea redresa întreaga
economie. Averile dobîndite
din jefuirea României sînt as-
cunse de mafioţii Puterii în
statele occidentale. Cercetaţi-
le beciul şi podul vilelor! Mai cu
seamă căutaţi în off-shore-uri!
Scriam în editorialul „Oscar
pentru divorţ şi fostul manechin
al anilor ’70”, că, instituţiile stat-
ului au devenit staţiuni de trata-
ment financiar şi de odihnă
pentru neamurile şi acoliţii
aparatului politic. Iar poporul
răbdă în poziţia „pe loc
repaus”.

Ceea ce în mod nor-

mal se numeşte corupţie, pen-
tru infractorii de stat este un
„business as usual”, o modă
adusă din ţările capitaliste
avansate, diferenţa fiind aceea
că, legislaţia lor a integrat
năravul corupţiei în legalitate.
Dacă nu priveşti atent miezul
viermănos al ţărilor occidentale
ai sentimentul că c-ar fi mai
grozave decît noi. Dar nu-i aşa.
Folosesc tot felul de eu-
femisme, clasa lor politică este
doar mai versată în a fura şi
înşela propriile popoare şi ţările
care recent au scos capul la
lumină. Nivelul lor de trai, mult
mai ridicat, suportă astfel de
operaţii chirurgicale. Ce-a făcut
justiţia cu nababii din Noua
Nomenclatură Familială de
Supraveghere Financiară din
România (A.S.F.) – luxoasă 
şi profitabilă staţiune
balneoclimaterică de tratament
financiar şi de odihnă  pentru
soţi, naşi, neveste, iubite şi
copii de politicieni, trîntori de
clasă? Nimic.

Politicienii care n-au
ameţit deloc rotindu-se de un
sfert de veac, cînd la conduc-
ere, cînd în opoziţie, ca să nu
scape ciolanul din gheare, tre-
buie întorşi pe dos şi scuturaţi
bine de tot, pentru meritul de a
fi ajutat enorm economia
subterană. Economia la
„vedere” au  păpat-o friptă.
Apoi trimişi şi ei la mama lor
sau la mititica, fiecare după
apucăturile vinovăţiei. Doar
beţivii îi mai laudă la birt şi îi
votează cu nostalgie pentru o
sacoşă cu alimente, pentru o
găletuşă,  un mic şi o bere, mo-

tivînd că, dintre două rele
votează pe cel mai mic rău. Şi
tot aşa, răul a crescut în patru
ani de mandat precum Făt-fru-
mos din poveste. Vă doresc
sănătate şi putere, ca să puteţi
îndura ceea ce vă pregătesc
aceşti „băieţi de băieţi”, citînd
din erudiţia lui Vanghelie de la
cinci. Mai pun o taxă în plus.
Mai mituiesc un judecător să
închidă ochii la jaful lor şi gata,
mandatul. Oamenii „de suc-
ces” de la noi nu sînt cei culţi,
educaţi, cu spiritul dreptăţii, cu
onoare. Aceştia sînt doar boii
puşi să tragă la jug de cei care
au setat sistemul să producă
obedienţă. Jefuirea şi 
vînzarea Ţării, distrugerea
Învăţămîntului, a Sănătăţii,
asuprirea cetăţeanului,
corupţia, sărăcia, şomajul, tax-
ele uriaşe şi numeroase sînt
cele mai mari minuni dăruite
poporului la integrarea în U.E.,
odată cu pachetul de obligaţii.
Domnişoara U.E. cere, U.E.
impune, U.E. ia, U.E.
sancţionează dacă nu… De
fapt, U.E. aruncă tot timpul ulei
pe foc! Placa U.E. s-a zgîriat şi
apoi, „nu voi, stimabile, să ştiu
de Europa dumnitale, eu voi să
ştiu de România mea şi numai
de România… Progresul,
stimabile, progresul! În zadar,
veniţi cu gogoriţe, cu invenţiuni
antipatriotice, cu Europa, ca să
amăgiţi opinia publică… ”.

●


