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„Oameni care au comis crime

grave rămân somităţi, se plimbă

pe stradă, ocupă funcţiuni înalte,

în loc de a-şi petrece viaţa la

puşcărie.”

- Mihai Eminescu

Informație, opinie și atitudine publicistică

Neamul lui Dragnea și războinica luiNeamul lui Dragnea și războinica lui
vrâncioaică…vrâncioaică…

Cezar Adonis
Mihalache

„R„Reacțiile celorlalți”
reprezintă un abuz de drept! La
atât se reduce libertatea de de-
cizie pe care vor social-
democrații să o permită țării!
Iar în loc să-și recunoască
greșelile, pesediștii vin cu
„îndreptări” și mai abuzive.
„Reacțiile celorlalți”, cu referire
la toți cei ce nu sunt cu ei!
Scurt! Pentru că, vorba aceea,
anii ´50, fie și cei ai secolului
trecut, dar mai ales ai secolului
în care stăm pe cap cu aceste

viețuitoare (roși, tot roșii!) nu
sunt chiar atât de departe.

Prima „reacție” a fost
legată de interzicerea intonării
Imnului Național. Culmea, nu a
fost o lătură vărsată din căruța
cu social-democrați, aflată nu
departe de cea a tehnocraților
de la guvernare, dar s-au im-
plicat în rezolvarea „chestiunii”.
Pentru că asta reprezintă Imnul
Național pentru ei, o
„chestiune”.

Iar dacă vâslașa Lipă
a comis-o printr-un Ordin de
ministru, social-democrații au
decis să o rezolve,
„ungurește”, printr-un proiect
de lege. Dar cum nu-și per-
miteau să umfle caimacul pop-
ulismului electoral, că numai
mâine nu s-or întâni cu liderii
maghiarimii la tăiatul colivei pe
turta țării, au împins
„chestiunea” între niște corzi și
mai clare de delimitare.

„Mândri că sunt
români”?! Da, dar fără fondul
sonor al Imnului Național! Și
fără o afișare (să nu fie care-
cumva ostentativă pentru
„ceilalți”) a simbolurilor
naționale. Să nu lezeze, par-
don!, să nu defăimeze
grupurile etnice și limboetnice
(!), căci nu putem ignora nici
asociațiile „curcubiste”, care își
afișează însemnele nu doar la
competițiile tip „etape finale” (!).

Așadar, îndreptarul
parlamentar PSD-ist a revizuit
procedura de suspendare a
intonării Imnului Național în
cadrul competițiilor sportive,
strecurând prin lege exact
zăvorul pe care vâslașa Lipă
nu l-a putut fereca.

Pentru că, tot ceea ce
o lege nu interzice expres, nu

înseamnă că nu se poate
aplica! Și de ce să mai
speculăm lipsa prevederilor
clare? Punctăm prin lege
locurile și momentele în care
imnul poate fi intonat, iar
însemnele naționale afișate,
pentru a avea clar zona de
liberă exprimare. Sau de neex-
primare, mai exact! Or, numai
pentru faptul că PSD-ul s-a
putut gândi la inițiativa
legislativă a zonei de permisiv-
itate pentru afișarea sim-
bolurilor naționale și ar trebui
ras cu fărașul electoral!

Parlamentarii social-
democrați au completat Legea

privind arborarea drapelului
României, intonarea imnului
naţional şi folosirea sigiliilor cu
stema României cu o
prevedere: „Imnul naţional se
intonează pe stadioane şi 
alte baze sportive, cu ocazia
desfăşurării competiţiilor
sportive oficiale, de nivel
naţional, etapele finale, pentru
toate categoriile de vârstă”. Iar
între virgule au pus ceea ce
ministăreasa Lipă nu a putut
contura din lopata de 
tehnocrat-vâslaș.Precizarea
„etapelor finale”.

Ar fi prima îngrădire
prin lege a dreptului de a ne
afișa simbolurilor naționale!
Dar și un precedent, de acum
putându-se defini, nu-i așa?!,
felurite forme de „etape finale”
la nivelul cărora să (nu) mai
fluturăm tricolorul ori să (nu)
mai vorbim românește.

De ce trebuia o
asemenea prevedere? Pentru
că PSD-ul, deși electoral îl
erodează astfel de abuzuri, nu-
și poate permite să nu
răspundă unor comenzi. Mul-
tietnice…

În primul rând, o „în-
dreptare” a intonării imnului,
prezumtiv făcută pentru 
a nu deranja etnicitatea
autonomistă din secuime. Apoi,
Legea defăimării… Pe care,
din nou, PSD-ul în loc să o
bage de grabă sub covorul
rușinii, o apără cu toată „firea”-
i. De spui că social-democrații
sunt cu toții fii vrâncioaicei, țața
pesedistă, și trebuie să-și
apere „neamul”. Neamul
politic… Neamul lui Dragnea!
Pentru că, acolo, se regăsește
interesul de la zidul plângerii,
țața pesedistă ieșind să turuie

că NOI nu am înțeles nimic
dintr-o inițiativă bună. Ba, în
spiritul toleranței pe care zic că
vor să o implementeze prin
lege, pesediștii ne dau peste
bot. Asta ca să nu ne mai
plângem că ne bagă pumnul în
gură, plesnindu-ne „finuț” peste
botul satirei virale (domnul
Dragnea, e ea „virală”, dar e
virală de la internet, așa că nu
mai țineți batista la nas!). Con-
cluzia-atenționare? „Reacțiile
la adresa legii toleranței au la
bază dezinformări lansate de
politicieni interesați” (dixit
Firea!). Dar ea e bună. Ca tot
ceea ce atinge Liviu Dragnea,
care i-o fi numele în scrierea
mozaică de la zidul plângerii
(că la câte a făcut pentru ăia,
sigur i-au dat ceva mai mult
decât „Compasul Ierusalimu-
lui”) rămâne de văzut…

În numele toleranței,
vrâncioaica reclamă mai de-
parte: „trebuie să facem ceva”
– pentru ca dezbaterea publică
să se concentreze pe ce vrea
PSD-ul, nu pe atitudinile și crit-
icile sociale. Tot „virale” și
astea, de se ține Dragnea cu
batista de nas și se se tot miră
de ce nu îi trece (apropo de
lege, tot în numele toleranței a
șters șeful PSD cele 3000 de
comentarii de pe pagina sa de
facebook?!). În fapt, poate că
Legea defăimării ar trebui să
se aplice… Dar strict lui Drag-
nea. Că ne-a defăimat cu im-
putarea unei prezumții de
intoleranță!

Dar cel mai pertinent
se războiește PSD-ul cu PNL.
Că și ăla reprezintă alegători,
adică popor. Partea de popor
care nu ține cu social-
democrații! Și, indiferent de
prostia decizională a liderilor
liberali, sau din oricare alt par-
tid, PSD-ul nu ar trebui să nege
dreptul acestora de a se folosi
de instrumentele unui stat de
drept.

Dar nu! Pentru că
aceștia vor să atace HG-ul
privind alegerile în drept con-
tencios, vrâncioaica dă de
pămând cu liberalii și îi acuză
de „abuz de drept”. Păi, mâine-
poimâine o să acuze de abuz
de drept și cetățenii care
îndrăznesc a se adresa
Justiției! Dar ce poți cere unui
partid care vrea să mute put-
erea judecătorească (singura
care poate decide cine și cum
a fost calomniat, insultat,
defăimat) în sarcina unei
comisii, recte CNCD-ul?!

Ăsta nu mai e „abuz
de drept”? Ori poate că nu,
căci în statul „de drept” pe care
îl vrea Dragnea oricum nu ar
mai exista norme de drept care
să fie abuzate!

●

Autodenunț: i-am „defăimat” peAutodenunț: i-am „defăimat” pe
hoții și trădătorii de țară!hoții și trădătorii de țară!

Bogdan
Diaconu

MMă autodenunț ca
autor al unor grave și
ireparabile „defăimări” la
adresa clasei politice care a
distrus România în ultimii 26
de ani. Conform legii pro-
movate de Liviu Dragnea,
sunt vinovat de a fi acuzat o
categorie socială întreagă,
cea a politicienilor, de fapte

abominabile la adresa
națiunii române.

În egală măsură,
sunt vinovat de „defăimare”
la adresa UDMR și a altor
formațiuni maghiare pe care
le-am acuzat de
nenumărate ori de extrem-
ism, iredentism, separatism
și trădare de țară. 

Având în vedere 
că formațiunile maghiare
ascultă de ordinele venite
din Ungaria, am greșit. Ele
nu și-au trădat țara, adică
Ungaria, ci doar statul
român ale cărui resurse 
le folosesc împotriva
României!

I-am „defăimat” în
egală măsură, conform legii
lui Dragnea, pe toți cei care
își bat joc de valorile
românești și de valorile
creștine, pe cei care vor să
transforme România în
Sodoma și Gomora sau în
destinația imigranților
musulmani.

Am „defăimat” PNL
și PSD numindu-le găști de
interese și chiar am propus
prin lege desființarea par-
tidelor care au zece corupți
în funcții de conducere pen-
tru că, după părerea mea,
acest lucru înseamnă că
avem de a face cu grupuri
infracționale organizate, nu
cu partide politice.

L-am „defăimat” 
pe Iohannis numindu-l
președintele călător și

președintele bine tăcut,
reprezentantul intereselor
Germaniei, l-am „defăimat”
pe Ponta pentru că s-a
crezut zeu pe pământ, l-am
„defăimat” pe Cioloș pentru
că a închinat România dic-
tatelor de la Bruxelles și de
la Berlin. I-am defăimat
până și pe George Soros 
și ONG-urile finanța-
te de el pentru 
că urmăresc distruge-
rea substanței culturale

tradiționale a poporului
român.

În conformitate cu
prevederile legii lui Drag-
nea, sunt vinovat de
„defăimare” la adresa hoților
și vânzătorilor de țară, iar
Dragnea vrea ca aceștia să
nu mai poată fi acuzați pen-
tru felul în care au distrus
țara și o fac și în continuare. 

Așa că vreau să
continui cu „defăimarea”:
Dragnea este mafiotul șef
care vrea să-și pună la
adăpost corupții și baronii
de criticile românilor. 

Nu va reuși. 
Nimeni nu ne va mai

putea închide vreodată gura
și nimeni nu va mai putea
ascunde adevărul!

●
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Alexandru Florian n-are ce căuta în funcția Alexandru Florian n-are ce căuta în funcția 
de director la onor Institutul Holocaustului!de director la onor Institutul Holocaustului!

Ion
Coja

LLa data când s-a
înființat Institutul pentru cerc-
etarea Holocaustului din
România, Ministerul Culturii a
organizat un concurs pentru
ocuparea postului de director
al instituției nou înființate. Am
considerat că aș avea
competența necesară conduc-
erii unui asemenea institut: am
scris două cărți pe tema Holo-
caustului din România și
câteva zeci de articole, m-am
îngrijit de publicarea unor cărți
pe această temă, am organizat
mai multe dezbateri publice
despre Holocautul din Româ-
nia și alte contribuții, inclusiv lit-
eratura beletristică tangentă la
subiect scrisă de  mine: un
roman și două piese de teatru.
Nimeni, în România, nu a scris
mai mult decât mine pe tema
Holocaustului!

Drept care mi-am
depus dosarul pentru a intra în
concurs și eu, feciorul dum-
nealor părinții mei, dintre care,
despre tatăl meu, am motive
să cred că este consemnat în
arhivele Yad Vashem sau ale
Mossadului pentru câte le-a
făcut el evreilor din Constanța
în anii 1940-45, ba chiar și mai
târziu, uzând de drepturile și
obligațiile sale de bun român!

Deci, eu, ION COJA,
m-am considerat îndreptățit să
conduc Institutul pentru cerc-

etarea Holocaustului din
România… Recunosc, ar fi
avut hazul său, ca orice para-
dox, dacă ajungeam să le fiu
șef Lyei Benjamin, lui Harry
Culler și altor specialiști în isto-
ria PCUS, varianta
prescurtată. Dar eu totdeauna
m-am condus după principiul
că anecdota primează. Cu

orice risc! Este o regulă veche,
de pe vremea dacilor!… Cum
să mă dezic de ea și să n-o re-
spect?!

Pe lângă actele
cerute, am depus și un memo-
riu, un plan de management,
prin care detaliam chestiunea:
cum văd eu activitatea Institu-
tului abia ieșit în lume.

Am depus toate cele
la Ministerul Culturii și am în-
ceput să aștept convocarea la
interviul legiuit. Cred că mi-am
cumpărat atunci și un costum
de haine nou, să fac impresie
de director, nu de… Mă rog!
Asta nu se pune!

Dar, în locul invitației
așteptate, am primit refuzul

comisiei ministeriale: nu m-a
acceptat să mă înscriu la con-
curs dintr-un motiv care mi s-a
părut și mie demn de a conta:
nu aveam studii universitare în
specialitatea istorie!… Refuzul,
așa cum a fost formulat de
Ministerul Culturii, îl mai am pe
undeva! Merita păstrat!

În temeiul acestui

răspuns oficial, expediat cu
număr de înregistare, ștampilat
și semnat, am acceptat să aflu
mai apoi că pe postul de direc-
tor a fost angajat un istoric într-
adevăr profesionist, istoric
militar din echipa generalului
Ilie Ceaușescu, echipă de is-
torici a căror poziție față de
holocaustul din România o
cunoșteam dinainte de 1990:
negare totală, judicios
argumentată.

Numai că de o vreme,
nu știu exact de când, director
de Institut dedicat cercetărilor
istorice privind Holocaustul nu
mai este un specialist istoric, ci
este o haimana de specialist în
materialismul dialectic și alte

baliverne bolșevice, leniniste,
staliniste!

Am consultat CV
pezevenghiului și n-am găsit
nicăieri consemnat că ar fi ab-
solvent al unei facultăți de isto-
rie!

Firește, este vorba de
hahalera care face de rușine
întreg neamul evreiesc sub nu-
mele său conspirativ de
Alexandru Florian. Este derbe-
deul care, în ultimele luni, a
reușit să se impună ca individul
cel mai scârbos, mai grețos,
mai antipatic, de la Brucan în-
coace! Ba unii zic că și-a
depășit cu mult modelul!…

Consider că prezența
sa în fruntea Institutului numit
mai sus este ilegală. Dacă
cumva greșesc, aștept să mă
corecteze un specialist jurist!

Până atunci, convins
că mi s-a făcut o nedreptate
mie sau un abuz care l-a fa-
vorizat pe infractorul mai sus
numit, rog să fiu ajutat de un
jurist care să formuleze corect
reclamația ce urmează să o
fac în justiție și / sau la Minis-
terul Culturii.

Ultima oară când am
dat în judecată Comunitatea
Evreiască din România am
făcut-o de capul meu, fără să
mă asiste juridic nimeni și am
ratat ocazia de a câștiga un
proces în care adversarii mei,
eternii mei adversari de la
FCER, erau cu totul
descoperiți. Am greșit
chemându-l în instanță și pe
tartorul numit Aurel Vainer. El

era principalul vinovat! Cu el
aveam eu ce aveam de
împărțit! Am uitat însă că are
imunitate parlamentară
bătrâna haită, așa că acțiunea
mea s-a împotmolit de la bun
început.

De data asta mă las
pe mâna specialiștilor, datele
problemei fiind cele de mai
sus. Le mai enunț o dată:

Ministerul Culturii, ca
să mă împiedice să particip la
concursul pentru ocuparea
postului de director la Institul
Holocaustului, post pentru care
m-am considerat a fi cel mai
potrivit, a pus o condiție pe
care eu n-o îndeplineam: studii
universitare în specialitatea is-
torie. Această condiție însă n-
o îndeplinește nici actualul
director, Alexandru Florian,
drept care devine evident trata-
mentul discriminator și abuziv
care ni s-a aplicat de către
Minister. Sper să pot avea
dreptul la reparații de daune și
morale, și materiale.

Exact – exact în ce constă ile-
galitatea comisă de ministerul
Culturii îl las să aprecieze pe
necunoscutul bărbat care se
va oferi să mă ajute. Pe față,
prin angajament de avocat,
sau mai discret, să nu-și
compromită cariera! Numai efi-
cient să fie!

●

E timpul să oprim exterminarea românilor!E timpul să oprim exterminarea românilor!

Bogdan
Diaconu

CCa să extermini un
popor ai nevoie să-l
prăbușești sub o povară
imensă de vinovăție pe care
să nu o poată explica,
depăși sau rezolva și care
să justifice orice măsură îm-
potriva acelei națiuni. Iată
cum se aplică ele în Româ-
nia. În primul rând, trebuie
să-i faci pe români să se
simtă vinovați pentru că
sunt săraci. Săracii sunt re-
sponsabili pentru că nu sunt
bogați și „descurcăreți”, în
schimb, hoții au meritul de a
fi știut să fure. Așadar,
sărăcia și decăderea
României e din vina
românilor. Politicile eu-
ropene au aceași menire,
de a da vina pe populație
pentru ruina țării, nu pe
politicienii care, cu complic-
itatea Europei, au deținut
pârghiile României și au
furat cot la cot cu
multinaționalele în beneficiu
propriu dar și pentru profitul
nemăsurat al băncilor și
companiilor străine!

Apoi, etapa a doua,
românii sunt vinovați pentru
că sunt bolnavi. Acesta este
sensul legii inițiate recent de
PNL, dar semnată și de alți

parlamentari de la PSD, MP
și UDMR. Dacă ești bolnav,
este pentru că nu te-ai des-
curcat să te ții sănătos, iar
statul nu are nicio obligație
față de tine deși tu i-ai plătit
contribuții consistente. Așa
că, dacă te-ai îmbolnăvit, n-
ai decât să te descurci.
Românii sunt bolnavi pentru
că nu au grijă de ei înșiși și
nu sunt civilizați, asta e

filosofia oficială care, cu
bunăvoința PNL, va deveni
și lege de pedepsire a celor
nevoiași care firește că nu
au grijă de ei înșiși pentru
că abia supraviețuiesc!
Doar sistemul de sănătate e
mai bun decât merităm și
dacă vrem o țară ca afară
trebuie să muncim ca afară,

cum spune ministrul
sănătății.

Țara întreagă e pe
butuci din cauza românilor,
vinovăția e colectivă și
generală, a treia etapă.
Românii sunt vinovați că nu
au autostrăzi, nu firmele
românești sau străine care
fură banii și nu politicienii
care gestionează aceste
furturi. Românii sunt

vinovați că orașele sunt ru-
inate, ca și cum nu ar plăti
impozite și taxe pentru ca
administrația să aibă grijă
de felul cum arată
localitățile. Cei inundați sunt
vinovați că a venit apa peste
ei. Înzăpeziții sunt direct re-
sponsabili pentru că a nins.
Salariile sunt mici în Româ-

nia pentru că nu muncim, în
schimb taxele și prețurile
sunt ca afară pentru că cei
care ne iau taxe și impozite
și care ne iau suprapreț pe
orice știu să „muncească”
profesionist, adică să ne
jefuiască la maximum!

Vinovăția nu se
oprește aici. Victimele vio-
lurilor sunt vinovate pentru
că i-au „provocat” pe viola-

tori, cei furați sunt vinovați
pentru că i-au atras pe hoți
sau pentru că nu s-au păzit,
cei călcați de mașinile co-
calarilor pe verde și pe tre-
cerea de pietoni sunt
vinovați pentru că nu au fost
atenți pe stradă.

În general, în
rapoartele poliției, victimele

sunt vinovate, iar infractorii
sunt de neatins, de multe ori
pentru că aceștia din urmă
sunt prieteni cu polițiștii sau
cu judecătorii sau cu politi-
cienii sau cu toată lumea
care contează. Așa încât
chiar dacă pățești ceva, e
mai bine să taci și să nu faci
plângere la poliție pentru că
tot tu ești vinovat. Cine sună
la 112 să reclame o
infracțiune e amendat, la fel
cine reclamă defrișările ile-
gale sau cine protestează
împotriva abuzurilor din
România. Ați văzut doar că
jandarmul fuma liniștit în
timp ce prietenul lui de la
masă, un interlop violent, o
snopea în bătaie pe salva-
montista din Hunedoara!

Orice vinovăție
posibilă care să justifice un
nou val de taxe sau un nivel
de trai și mai scăzut va fi
găsită și pusă imediat pe
spatele populației. Așa se
conduce un popor spre ex-
terminare. Există totuși și o
vinovăție reală în tot acest
proces: faptul că stăm și
acceptăm să fim bătaia lor
de joc…

●
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Legea porcului lui Orwell, actualizată de Dragnea!Legea porcului lui Orwell, actualizată de Dragnea!

Ion
Măldărescu

ÎÎn înalta lor
(ne)înţelepciune, butoniştii
de la guvern, adormiţii nea-
mului şi lefegii autohtoni,
puşi în slujba Noii Ordin
Mondiale (N.W.O.), scot pe
bandă rulantă diktate re-
strictive şi înrobitoare pentru
cetăţenii Ţării. 

Dau circulare şi or-
dine pentru eliminarea Lim-
bii Române şi a Istoriei
Neamului Românesc din
programa şcolară, introduc
noi „discipline” cu efect
sedativ pentru conştiinţa
naţională, scopul fiind con-
trolul total al minţii
românilor. 

Totul este parte
dintr-un plan de „privatizare”
a lumii, de predare a întreg-
ului control social, economic
şi militar în mâinile unor
corporaţii patronate de
„dumnezei” de conjunctură.

După ce deputatul
Marius Manolache a de-
clarat cu aroganţă „fără
frontiere”: „nu putem să
punem egalitate între un
demnitar şi un cetăţean nor-
mal, fie el muncitor, inginer
sau medic”, iată că un alt
„luminat” (mercenar al
aceluiaşi partid, la fel de
dăunător cetăţenilor ca şi
celelalte), nu de Cel de Sus,
ci de „raza" emisă din Turnul
Babel de la Bruxelles, a
aruncat pe băncile Casei
Poporului o aberaţie
legislativă criminală, prin
care se vrea punerea
zăbalei în gura mass-media
şi a oricărui cetăţean al
României, care are o altă
opinie decât cea drăgănisto-
bruxellesistă. 

Aşa-numita Lege
anti-defăimare oferă
steaguri false sub camufla-
jul cărora se va aplica
muţenia totală a libertăţii de
exprimare, mai drastic decât
pe timpul ocupaţiei sovietice
sau, potrivit altor păreri, pre-
cum în Coreea lui Kim Jong-
un. Amenzi astronomice şi
pedepse cu închisoarea
sunt propuse pentru „disci-
plinarea” celor care vor mai
îndrăzni să arate oamenilor
cruda realitate şi instau-
rarea regimul neo-
sclavagist pe care îl impune
Noua Ordine Mondială prin
oficina sa, via „Guvernul
meu” & Co. De parcă n-ar fi
fost destulă încălcare 
a Constituţiei României 
prin condamnabila Lege
217/2015!

Sub diversiunea
„steagurilor false” de tipul
„toleranţă”, „nediscriminare”
şi „multiculturalism”, con-
damnatul de ieri şi pocăitul
comisionar de azi al

N.W.O., atacă legea
fundamentală a Ţării,
Constituţia României jucând
pe cartea Înaltei Porţi.
Vicepreşedintele Comisiei
Europene, Frans Timmer-
mans a somat statele Uniu-
nii Europene să legifereze
căsătoria între persoane de
acelaşi sex: „Comisia ar tre-
bui să avanseze şi să
încerce să obţină ca toate
statele U.E. să accepte

căsătoria între persoane de
acelaşi sex ca pe celelalte
căsătorii”. Atunci, să ne mai
întrebăm de unde vine „lu-
mina"? Proiectul „Legii lui
Dragnea”, deşi a trecut nu
doar de Senat, ci şi de
Comisiile Juridică şi pentru
Drepturile omului din Cam-
era Deputaţilor, nu a mai
fost dezbătută şi votată la
data planificată (miercuri, 10
februarie a.c.) în plenul
Camerei Deputaţilor. 

După o dispută de
două ore, Valeriu Zgonea a
recunoscut că regulamentul
nu a fost respectat,
neomiţând să precizeze:
„Regulamentul a fost în ul-
timii 26 de ani încălcat sis-
tematic. În funcţie de
interese. A devenit cutumă.
Cutuma bate regulamentul.
Dacă erau cinci zile, lumea
era mai frumoasă?”. După
cum, pertinent şi raţional, s-
a exprimat dr. Virgiliu Gheo-
rghe: „[...] punerea la index
a acestui subiect (homosex-
ualitate - n.r.), transfor-
marea lui într-un tabu care
nu poate fi pus în discuţie".

Sintagma „extraordi-
nar de sensibilă" nu este
decât o exprimare
eufemistică, corectă politic,
prin care homosexualitatea
ne este propusă ca una din-
tre dogme, o parte a discur-
sului public occidental, o
impunere în fundamentarea
unei noi ordini morale a
lumii. [...] Legalizarea
căsătoriei între homosexuali
şi adopţia de copii de către

aceştia deschide cutia Pan-
dorei, pentru că redefineşte
familia şi scopurile ei, pro-
duc mutaţii teribile în
percepţia colectivă şi
individuală relaţiile dintre
bărbat şi femeie şi a
dragostei naturale a
părinţilor pentru copii.
Instituţionalizarea atracţiei
homosexuale şi punerea ei
sub umbrela familiei 
atrag, în mod logic,

i n s t i t u ţ i o n a l i z a r e a
căsătoriilor poligame sau a
căsătoriei poliamoroase
(căsătoria unui număr oare-
care de bărbaţi şi femei),
dar şi a pedofiliei, că şi ei
susţin că-i iubesc pe copii şi
le vor numai binele. [...] 

Dacă homosexualii,
adică minoritatea sexuală,
susţin o minciună pe post,
indiferent de post, canalele
respective nu sunt obligate
să prezinte şi punctul de
vedere al majorităţii. 

Aşadar, potrivit
acestei legi, toţi suntem
egali, dar homosexualii sunt
mai egali decât majoritatea
heterosexuală, că aşa a
profeţit Orwell în «Ferma
Animalelor»” şi, spun eu :
aşa se fac legile în Româ-
nia!

Alăturând cele re-
latate prevederilor gestapo-
vistelor legi - a porcului lui
Orwel şi a lui Dragnea -,
constatăm că, în cazul
punerii în aplicare a acestui
condamnabil abuz, vor fi
înfiinţate noi structuri
poliţieneşti numite „Departa-
mentul pentru promovarea
demnităţii umane şi
toleranţei”. 

Toate instituţiile stat-
ului fiind obligate să deţină
un departament special de
„luptă împotriva defăimării
sociale!”, adică un fel de
„Gestapo” intern. 

De asemenea,
„Legea lui Dragnea” va fi
impusă ca model tip „Hitler-
jugend” în şcoli, iar evalu-

area cadrelor didactice va fi
condiţionată de prevederile
strâmbe şi neconstituţionale
ale mizeriei legislative
menţionate. Televiziunile se
vor supune şi toate
instituţiile statului vor ra-
porta anual executarea în-
tocmai a prevederilor
dictaturii neonaziste im-
puse.

Ca să fie meniul
complet, Centrul Naţio-

nal pentru Combaterea
Discriminării (C.N.D.C.) sit-
uat pe poziţia de „Sicher-
heitsdienst” ae prelua
prerogativele, iar instanţele
de judecată nu vor mai
judeca plângerile, ci doar le
vor înregistra, iar hotărârea
se va comunica numai
C.N.C.D. Citând, putem
face o paralelă între „Lege
Dragnea” şi romanul
distopic „Ferma animalelor"
al lui George Orwell,
asemănarea dintre person-
ajele Liviu Dragnea şi Por-
cul lui Orwell fiind izbitoare.
„Cu trei zile înainte de a
muri, Porcul le arată ani-
malelor cât de periculos
este Omul: «Pentru ce
continuăm să trăim în
aceste condiţii de mizerie?
Pentru că aproape întregul
produs al muncii noastre ne
este furat de fiinţele
omeneşti. Iată, tovarăşi,
răspunsul la toate prob-
lemele noastre! El se
rezumă la un singur cuvânt:
Omul! 

Omul este singurul
nostru duşman adevărat.
Scoateţi Omul din scenă şi
cauza fundamentală a
foametei şi a muncii exce-
sive este abolită pentru tot-
deauna! 

Omul este singura
fiinţă care consumă fără să
producă. El nu dă lapte, nu
face ouă, e prea slab ca să
tragă plugul, nu poate fugi
destul de repede ca să
prindă iepuri. Cu toate
astea, el e stăpân peste

toate animalele». Şi încheie
apoteotic: «nu vă uitaţi
niciodată datoria de
duşmănie faţă de Om şi
toate cele legate de el»! [...]
alţi doi porci mai tineri au
preluat misiunea de a îm-
plini Revoluţia: porcii Snow-
ball şi Napoleon. 

Primul lucru pe care
l-au dat mulţimii de do-
bitoace din Fermă a fost un
fel de Lege a defăimării,

asemănătoare cu Legea lui
Dragnea, care avea doar 7
precepte, ultimul fiind:
„Toate animalele sunt
egale”.

„[...] Dacă tăcem şi
nu reacţionăm în continuare
la aceste măsuri abuzive ne
îndreptăm cu paşi repezi
către un nou totalitarism.
Unul însă mai cosmetizat,
deocamdată, care, prin ide-
ologiile neomarxiste promo-
vate, nu face altceva decât
să distrugă familia, credinţa
şi educaţia noilor generaţii. 

Cauza aceasta nu
este a mea sau a
dumneavoastră, ci este
cauza întregii lumi care
iubeşte libertatea, adevărul
şi, în ultimă instanţă, familia
şi această minunată lume
pe care ne-a dăruit-o Dum-
nezeu”. 

Ar fi o aberaţie
infantilă din partea lupilor de
la Putere să ne considere
nişte oi ce pot fi mânate
spre prăpastie fără a ne
opune. 

●



Ghimpele Națiunii

Antenele Senatului sunt aici!Antenele Senatului sunt aici!

Cezar Adonis 
Mihalache

AA fost sau nu a fost?
A fost! Pentru el, neîndoielnic,
cea mai frumoasă zi din viața
lui de pușcăriaș… A fost o
delectare să vadă un întreg
Senat pus în slujba unui in-
teres privat. Păcat că nu s-a
întâmplat în timpul vieții lui de
„civilie”. Și a trebuit să ajungă
„dincolo” pentru a vedea că,
da!, „Antenele sunt aici!”…
Aici, bine infiltrate în mediul
politic. Un mediu cât o infecție
cronică de lobbiști „pre” și
„post” infracționali…

Și a fost o ședință de
Senat cât un live. Un „duplex”,
nu între Parlament și popor, ci
între Antenele aleșilor și Ra-
hova! Câteva ore de emisie,
simultan, pe cele cinci focare
de televiziune ale anteniștilor,
cât să-i ajungă patronului spir-
itual (puse în buclă!) pe tot
restul perioadei lui de detenție.

Ce a căutat premierul
acolo? Mai ales că era de
așteptat ca „aleșii” să-l felieze
„julien” în fața țării… Căci prea
multe polițe s-au strâns pentru
a nu fi linșat! Luat peste picior,

ba, chiar defăimat de sena-
toarea foame-în-gât în timp
ce, în partea cealaltă, în Cam-
era Deputaților se dădea votul
pe Legea defăimării (din feri-
cire, respinsă). Ironic, nu?! O
ironie pe care, cel mai proba-

bil, Dacian Cioloș nu și-a
asumat-o. Ci a servit-o. Captiv
unui stat în stat care împinge
manetele, inclusiv fiscale.
Pentru că nu avea ce să caute
la dezbaterea legată de pre-
supusa tranșare a Antenelor
de către ANAF.

Dacă premierul tre-
buia să dea cu subsemnatul în
fața aleșilor, trebuia să o facă
legat de felul în care
autoritățile au gestionat

adevărata crimă împotriva
Națiunii Române. Moartea
copiilor noștri… Evident, dacă
tot nu l-a întrebat nimeni de-
spre asta, nici el nu era să-și
dea foc la valiză… Deși ar fi
fost o bună ocazie să-i ridice

pe toți „colaboratorii” (politici)
permanenți ai Antenelor în pi-
cioare pentru un moment de
reculegere.

Țara a pierdut trei
prunci… Or, tragedia aceasta
este infinită față de ajungerea
în stradă a cinci televiziuni!
Care oricum vor merge mai
departe, putând emite și din
corturi, dacă le e dragă presa,
în vreme ce trei flori din viitorul
acestei țări nu vor mai înflori

niciodată…
Să convoci dară o

ședință a Senatului, să-l
chemi pe premierul țării, pen-
tru a discuta despre ce? De-
spre situația sediului locativ al
unei firme? Pentru că nici o
clipă nu a fost vorba de
altceva! Nimeni nu a atentat la
libertatea de exprimare a
anteniștilor. Care pot emite și
dintr-o garsonieră OTV dacă
într-adevăr vor să o facă. Pen-
tru telespectatori, pentru liber-
tatea de exprimare. E
adevărat, acolo nu prea ar
avea loc toate boarfele emisi-
unilor lor „de divertisment”.
Mirosul ar fi prea greu… De
fapt, nu pentru presupusa
evacuare bocesc dascălii
răspopiți ai antenelor. Că
urcau emisia pe satelit și din
stradă. Ci pentru proprirea
conturilor personale.

„Execuția” Antenelor a
fost, de fapt, un exercițiu de
manipulare, în forță, în prag
de alegeri! Un exercițiu lansat
de o anumită parte a media și
întreținut de un for captiv în
care, tragic, se fac, fie și
măcar în parte, legile țării. Iar
senatorii s-au înghesuit în
plenul de circ al Senatului ca

pe platoul (trivial-politic!) al An-
tenelor pentru a nu pierde por-
tavocea de scandal electoral.
Căci, într-o formă sau alta, An-
tenele ne vor zgârâia pe mai
departe timpanele cu sârmele
lor de manipulare… În fond,
Antenele nu se evacuează în
cel mai profitabil an pentru o
televiziune (darămite cinci
posturi!). Un an electoral! Un
an care poate diferența o
latrină aproape falimentară de
o antenă pe… plus!

P.S.:

Anteniștii au avut
aproape doi ani la dispoziție
să-și strângă scutecele și să
caute o altă suzetă de mogul.
Timp în care nu au plătit nici o
chirie Statului Român, propri-
etar al imobilelor! Adică, într-o
anumită măsură, au emis pe
banii noștri! Au latrinat spațiul
public pe banii fiecăruia dintre
contribuabili; nu obligatoriu și
telespecatori… Un fel de TVR,
vorba aceea… Dar mult mai
urât mirositor.

●
Curat murdar!Curat murdar!

Silvia
Jinga

DDeși dictatorul a fost
trimis de un sfert de secol pe
lumea cealaltă, în România
încă se practică „tabuizarea”.
Sunt încă o sumedenie de lu-
cruri despre care oamenii se
feresc să vorbească, deși le
stă pe limbă s-o spună pe cea
dreaptă. Imi amintesc de pildă
de ceea ce s-a numit furtună
într-un pahar cu apă astă vară
când cu temerea fără motiv a
domnului Patapievici că ar
putea fi „împușcat” de proza-
torul academician Nicolae Bre-
ban. Am retrăit penibilul acelui
pseudoconflict citind recent
pamfletul prietenului Corneliu
Florea despre caragialescul
moment, zic caragialesc dacă
îl privim din perspectiva d-lui
Patapievici. La o emisiune de
astă vară (3 iunie 2015), de la
Realitatea TV, unde Rareș
Bogdan îi oferea d-lui Pat-
apievici ocazia de a vorbi de-
spre suferința cauzată de
mânia lui Nicolae Breban, l-am
auzit pe cel speriat vorbind de
pogromuri. La această exager-
are m-am referit, amintindu-l
pe Caragiale. Propoziția proza-
torului „în Polonia l-ar fi
împușcat” nu exprimă altceva
decât îndreptățita revoltă față
de lăturile aruncate de dl. Pat-
apievici peste tot, peste istoria,
ființa neamului românesc, cul-
tura lui, simbolizată prin Emi-
nescu, geniul național luat și el
în pleasnă. Cum altfel?! D a r
să cităm din nou doar câteva
din injuriile la adresa românilor,
a istoriei și culturii lor proferate
în 1996 în cartea Politice
publicată la editura lui Gabriel
Liiceanu, Humanitas. „Radi-
ografia plaiului mioritic este ca
a fecalei: o umbră fără schelet,
o inimă ca un cur, fără șira

spinării”, „Un popor cu
substanța tarată. Oriunde te
uiți, vezi fețe patibulare… guri
vulgare, trăsături rudimentare”,
„Românii nu pot alcătui un
popor fiindcă valorează cât o
turmă”, „Eminescu joacă rolul
cadavrului din debara”

Ar putea fi adăugate și
alte mizerii care i-au scăpat din
condei insurgentului eseist. Să
ne întoarcem la emisiunea
estivală cu excelentul jurnalist
Rareș Bogdan, dar care de
data aceasta a spus adevărul
doar pe jumătate. A uitat toc-
mai esențialul: să menționeze
cauza reacției dure a lui Nico-
lae Breban. Am așteptat pe
bună dreptate să ascultăm din
nou celebrele citate pentru
care Horia Roman Patapievici
trebuia trimis în instanță. Da,
exact așa. Dacă cineva ar fi
îndrăznit în Israel să
mânjească astfel istoria unei
nații, ar fi suportat consecințele
ca să înțeleagă că est modus
in rebus. Dar spre regretul nos-
tru „La noi se iartă pe toată
linia, la noi se uită. Sărmanii de
noi – cu pedepse aşa de
uşoare cum să putem ţine
rânduială în casă? (….) Doar
cu toţii ştim că infamiile pentru
care în alte părţi se smintesc
oamenii în bătăi, la noi se
suportă cu atâta uşurinţă”.
Sunt cuvintele lui Octavian
Goga nu ale lui Nicolae Bre-
ban. Dl. Patapievici a trecut cu
mare superficialitate peste
delictul său, explicându-l, cu
ani în urmă, prin accesele re-
bele ale tinereții și prin reacția
nestăpânită de revoltă îm-
potriva tratamentului la pârnaie
în cele 36 de ore de detenție,
după participarea la mas-
carada cu aparențe
revoluționare, regizată în de-
cembrie 1989, când în mod
tragic au fost sacrificați naivii,
care nu aveau de unde să știe

ce se pregătea poporului
român de agenții din afară 
și de dușmanii dinăuntru. 
Dar poate Patapievici,
Tismăneanu, Dinescu,
Caramitru, și alții care vor 
mai fi îmbrăcat 
pulovere muncitorești (Di-
nescu, Caramitru), defilând
călare pe tanc în compania lui
Ilici Iliescu și Petre Roman,
cam știau ce li se pregătea
românilor. Că dacă lucrurile ar
fi limpezi am fi avut demult pe
masă o cercetare istorică
viguroasă despre bălmăjirea
românilor atunci și acum.

Partea dureroasă a
neobrăzatei radiografii a unui
neam întreg, la care s-a pretat
dl. Patapievici este veninul
care răzbate de dincolo de cu-
vinte. Mârlănia unui ins se
poate digera mai ușor, dar ura
lui – nu. Dl. Patapievici va
spune poate că a fost o reacție
de moment care i-a întunecat
mintea. Atunci trebuia s-o
păstreze în jurnalul intim, dar
faptul că a dorit s-o facă
publică este un gest grav pe
care oricâte declarații ulte-
rioare de așa-zis fierbinte pa-
triotism nu-l poate reabilita. Să
stăruim puțin asupra frustrării
resimțite de tânărul Patapievici
din cauza arestului de 36 de
ore. Îmi vin în minte toți martirii
închisorilor comuniste, parti-
zanii din munții României
secerați de gloanțele regimului
instaurat de baionetele armatei
roșii, pe care Dionisie Pat-
apievici, tatăl lui Horia a primit-
o cu stegulețe și urale la
Cernăuți, după cum cu temei
notează Corneliu Florea în
eseul său Un pușcaș numit
Breban. În continuare, traiecto-
ria tatălui Dionisie ne arată clar
dincotro vine el: „Când un an
mai târziu armata română a
eliberat Cernăuțiul … Dionisie
Patapievici a trecut în Polonia

ocupată de ruși și de acolo la
Viena direct în partidul comu-
nist austriac. A așteptat cu în-
credre și a lucrat informativ
pentru armata roșie, la a cărei
sosire a fost răsplătit pentru
serviciile făcute”. (Corneliu Flo-
rea, idem, ibidem). Deci, în
privința suferințelor cauzate de
detenția de o zi a tânărului Pat-
apievici, a se slăbi.

Nu știm cum se face,
dar o parte dintre odraslele
nomenclaturiștilor, odrasle
care au dus-o excelent pe
când noi mâncam pe cartele,
au ajuns acum, după
răsturnarea comunismului în
funcțiile cheie pe la CNSAS,
Institutul Cultural Român, prim-
miniștri (Petre Roman), la In-
stitutul Wiesel etc. adică peste
tot unde se împarte într-un fel
sau altul dreptatea pentru
poporul român. Cum să
înțeleagă aceste odrasle trage-
dia acestui popor când ele au
fost ultraprivilegiate pentru că
babacii lor au adus comunis-
mul în România, punând
umărul la tocarea prin închisori
a elitelor întelectuale, a
țăranilor harnici, a caracterelor
din nația noastră. Și acum ne
vine Patapievici să ne spună
cine suntem: niște tarați, niște
fecale, niște nemernici. „Curat
murdar” ar zice omul simplu.
Dar ce-ar zice cei ce și-au dat
duhul la Canal, Jilava, Gherla,
Aiud, ce-ar zice Mareșalul An-
tonescu cel care a murit demn
pentru neam, împușcat de
comuniști, ce-ar zice să vadă
că noi urmașii suntem
împroșcați cu noroi în așa hal
și tăcem de teamă să nu
supărăm pe puternicii zilei?

Veți spune că faptul s-
a produs în 1996. Da, dar nu s-
a rezolvat încă. Dl. Patapievici
nu și-a cerut scuze publice, că
de urmărirea în instanță nici nu
a putut fi vorba. Și nu s-a re-

zolvat pentru că cei jigniți nu
au curajul să-l confrunte pe dl.
Patapievici când au ocazia s-o
facă. Mă întreb de ce Rareș
Bogdan, atunci când l-a inter-
vievat, a adus în discuție expri-
marea inofensivă a lui Nicolae
Breban și nu și grosolanele at-
acuri ale celui care se plângea
public. Ascultătorii n-au putut
înțelege de ce s-a supărat
Nicolae Breban. În vidul de
informație favorabil lui Pat-
apievici, în opinia publică s-a
insertat afirmația calomnioasă
a doctorului Theodor Paleo-
logu despre Breban, privind
senilitatea și psihopatia aces-
tuia. Așa este adevărul sugru-
mat în România. Și în parte noi
suntem de vină. Dl. Patapievici
a ținut numaidecât să facă
publică expresia mâniei lui
Breban, a încercat să se vic-
timizeze, dar a uitat să se
căiască tot public pentru incal-
ificabilele lui panseuri, care
pasă-mi-te vroiau să stimuleze
inteligențele rafinate din
România ca să putem intra în
Europa globalizată. O
mențiune specială pentru
scurta intervenție în aceeași zi
a criticului Costi Rogozeanu,
care a încercat să tempereze
spaima de pogromuri a lui Pat-
apievici. 

Prin întreaga sa activ-
itate, zice dl. Patapievici,
intenționează să ne scoată din
inerție pe noi românii care încă
mai ținem la demodatul Emi-
nescu. Dacă ar spune en-
glezilor sau francezilor că
trebuie să se debaraseze de
valorile lor consacrate dl. Pat-
apievici ar fi expulzat. 

Extravaganța reacțiilor
avangardiste care, în general,
aparțin evreilor, nu pot înlocui
ceea ce este fundamental într-
o cultură.

●


