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„Adevarata mână n-o întind.

Nu ating cu ea decât cuvintele.”

- Nichita Stănescu

Informație, opinie și atitudine publicistică

„Rămâneți turați! Ficatul duce!”„Rămâneți turați! Ficatul duce!”

Cezar Adonis
Mihalache

PPremierul știe ce
vrea! Nu el, ci sistemul!
Pentru că un lucru este clar.
A intrat atât de repede, ver-
satil și acaparator în prob-
lemele de guvernare că se
vede de la o poștă că are
lecțiile făcute. A venit cu ele
la pachet și nu sunt deloc
creionate pe bilețele rozalii!
Din păcate, nu pentru a fi
„frate” cu noi,  asta
niciodată, ci tot în numele
unui „big brother” al sis-
temului…

Și poate că fermi-
tatea de care dă dovadă în
relația cu miniștrii și restul
aparatului guvernamental ar
fi de bun augur. Dar se vede
de la o poștă că acolo este
ceva nelalocul lui. Pentru că
nu pentru omul de rând își
răvășește premierul
buzunarele după lecțiile pe
care le are de transmis. Ci
tot sistemul este prioritar.

Și da, ne pune pe
gânduri felul în care s-a im-
plicat cu teme și direcții în
atâtea zone. Pentru că a
făcut-o într-un ritm în care,
totuși, i-ar fi fost imposibil să
le cuprindă, să le studieze și
să și ia decizii în atât de
puține zile! Ba, atât de bine
și-a intrat în rol, fie și din
postura de „mănușă”, că
transmite o experiență de
lucru măcar din postura unui
timp petrecut ca premier din
umbră. Pentru că, să fim
corecți, fie și cu lecțiile de
guvernare deja scrise, și
parcă tot nu le-ar fi putut
transmite atât de repede și
convingător fără să fi avut
ceva experiență „de lucru”,
chiar și din „de umbră”…

Nici o bâlbă, nici o
mirare, nici o ezitare! Or, îți
trebuie ceva școală pentru a
ajunge la un asemenea
rezultat. În care problema
nu va fi cât va duce ficatul
dânsului (!), ci pateul
subordonaților. Și al nostru.
Sau în primul rând al nostru.
Căci dacă s-ar fi limitat la
bătut ficați de miniștri în „pu-
tineii” sarcinilor nu ar fi fost
nici un bai. Pentru că trebuia
să vină și un premier care
să dea de pereți cu bugetarii
sedentari. Dar, din nou,
vizat pare a fi același simplu
cetățean.

Intenționat sau nu,
premierul a „defectat” pin
limbajul său atât misiunea

cât și „angajatorul”. Dar mai
ales prin unele decizii. Căci
pare prea rapidă mișcarea
de a aduce în față interesele
sistemului. Și chiar dacă
vrea să repună sistemul în
poziția de big brother
informațional, totuși nu ar fi
trebuit să înceapă cu sis-
temul fiscal.

Păi’, de asta are
nevoie țara atât de grabnic?
De un „Centru Naţional de
Informaţii Financiar-Fis-
cale”?! Și nu este vorba de
cât de repede s-a mișcat

sistemul, că a și găsit titu-
latura potrivită, ci mai ales
de componența acestuia.

Or, înainte de a
folosi resursele speciale,
precum STS-ul, pentru a
crea o rețea fiscal
informatizată (care este deja
conturată, să nu ne facem
iluzii, probabil și echipa-
mentele au fost nu doar pro-
bate, ci și „încărcate” cu
bazele de date, urmând
doar oficializarea
„interconectării”), înainte
dară de a ne împinge sub
privirea unui big brother, nu
ar fi trebuit rezolvate alte
probleme?

Din nou se pleacă la
drum din perspectiva
culpabilității omului de rând,
din nou se creează un sis-
tem coercitiv prin care statul
să se asigure că ia! Dar
oare nu ar fi trebuit utilizată
resursa STS, și modul de in-
terconectare a bazelor de
date ce privesc viața
românilor, pentru a-i da
ceva înainte de toate?

De atâția ani avem
probleme grave cu sistemul
cardului de sănătate! Doar
ca un exemplu… Nu mai
bine dară, în loc să înceapă
să ne dea la ficați, premierul
cerea miniștrilor și agențiilor
conexe guvernului, să
creeze un Centru Naţional
al Cardului de Sănătate?!

Măcar o dată să
vedem și noi că resursele
informatice speciale sunt

folosite spre binele nostru!
Dar nu, acolo unde este
vorba de interesul nostru,
crearea resurselor informat-
ice au fost lăsate la libera
influență a unor sisteme
total nepregătite, informatic,
dar pentru a fi sigur că ni se
va lua și ultimul ban pe care-
l datorăm statului (în schim-
bul a ce, însă?!) folosim
resursele inteligente ale
statului.

Treaba corectă este
asta, nea Tudose?! Hai, mai
întâi să facem un centru

național al reprezentării,
asigurării și rezolvării intere-
selor românilor, de la un
card de sănătate funcțional,
la protejarea identitar
culturală și educațională ori
atâtea și atâtea alte urgențe
pe care le avem! Și abia
apoi să încerci să ne
strecori și acest hidos
„brother” fiscal în brânza
noastră închegată cu zer de
sărăcie!

Dar asta este
metodologia de școală
veche”… Se citește din
fiecare gest al premierului…
Să sperăm doar că și pe noi
ne va duce ficatul… Alt-
minteri, cu o țară în icter fi-
nanciar-fiscal nu prea o să
mai aibă ce să facă nici
măcar garda veche a sis-
temului… Dar, vorba indica-
tivului: „Rămâneți turați!
Ficatul duce!”

●

România, încotro?!...România, încotro?!...

George
Alexander

DDe ce suntem noi,
românii, nevoiți să alegem în
fruntea statului pe cei care
ne disprețuiesc şi ne mint?
De ce suntem, totdeauna,
obligați să închidem ochii,
atunci când ne aruncăm în
prăpastie!, la fiecare alegere,
strângând din dinți,
aşteptând..., nici noi nu ştim
ce!, pentru a capitula, la
sfârşit, pe toate fronturile?!...
Impostori, hoți, cămătari care
vă aruncă în stradă, după ce
v-au înşelat!, acesta este
spectrul politicii româneşti!

Uitați-vă ce s-a în-
tâmplat cu acest PSD! De
misiunea lui sfântă s-a ales
praful! Aşa se întâmplă când
băieții de țară, amăgind ba-
bele şi moşnegii, dragii noştri
țărani, ajung să doarmă sub
scaunele de pe care ar trebui
să guverneze o țară
întreagă...

După năluca Sorin
Grindeanu, spălatorul de
vase în vestiarul PSD, a
venit rândul lui Mihai Tudose,
o altă umbră... Greoi,
suferind, guşat, ca un elefant
printre porțelanuri!... Şi-a
luat, evident, şi dumnealui
doctoratul, la care atât de
mult a visat! La care, după
atâta trudă, a şi renunțat...
Dacă ar mai fi trăit Oprea şi
Coldea, săracii, însă, precis
intra, magna cum laude, în
istoria... Serviciilor!

Este lamentabil ce s-
a întâmplat cu acest PSD
sub conducerea lui Dragnea!
Într-o năucire totală, pare că
se aleg numai slugi şi şoferi
sau plagiatori în ocultele
funcții dictate de comporta-
mentul PSD-DUAL! (Pe-se-
dual!). L-au evaluat pe
domnu' Mihai Tudose -chiar
PSD!- şi erau gata să-l
arunce pe scări! În loc să-l
dea afară, însă, pentru
Incompetență, l-au făcut
prim-ministru! Sā ne
trăiască?! Să fim mândri de
acest holocaust numit PSD?!

...Nu are Țara, însă,
şi alți oameni în afară de
aceşti provinciali? Vom
ajunge în curând la sapă de
lemn, credeți-mă! Mai bine
decretau alegeri anticipate...
Vor mai trece încă şase luni,
se vor zgârâia pe ochi între
ei, poate va fugi cu lingurile
şi furculițele, mai rău ca
Grindeanu, iar noi vom
rămâne cu ochii în soare,

popor omân!
Biet popor! Biată

Românie! La trecutu-ți mare,
mare viitor!

Vom mai înghiți, însă,
arhitectura minciunii, la
nesfârşit, sau vom renunța la
aceste umbre sinistre,
luându-ne soarta în mâini?
Am încercat să-i respect pe
toți, însă. Ca milioane de
români, care aud, de la un
timp, din păcate, rostindu-se
numai vorbe… Am sperat că
se va întâmpla ceva bun şi în
propria noastră țară!... ESTE
IMPOSIBIL, ÎNSĂ, CU
ACEŞTI OAMENI! Nu
vorbesc numai de PSD, care
a reuşit să se compromită,
aducând lachei şi play-boy,
drojdieri în vitrină, ci de în-
treaga noastră clasă politică!
Primitivă, arogantă, plină de
oportunişti!

Înțeleg disperarea
oamenilor. Înțeleg că vor să
iasă în stradă. Dar, pentru ce
să-i dăm jos pe unii, ca să-i
înlocuim cu alții la fel de răi,
apoi?! De aceea, pentru a
încheia odată tot circul
acesta trist, PROPUN:

ALEGERI ANTICI-
PATE, dar, CU O
CONDIȚIE!... Nimeni, dar
absolut nimeni care a stat
mai mult de două mandate în
parlament, să nu mai poată
candida! Indiferent din ce
partid ar face parte! (Corupții,
hoții, penalii, se subînțelege,
nu au ce căuta în Parlamen-
tul României!, nici chiar o
zi…). Ar fi o şansă imensă
pentru România şi, în acelaşi
timp, pentru fiecare partid…
Să-şi promoveze Oamenii
Noi, Valorile, să schimbe,
odată pentru totdeauna, cur-
sul Istoriei!

În fiecare partid, sunt
şi oameni de caracter, dar,
care, sunt dați la o parte.
Haideți, dacă ieşim în stradă,
atunci, să ne întrebăm şi să
ştim şi pentru ce ieşim!

Haideți, indiferent de
partid, să ne unim pentru
binele Țării!

●
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Pramatia numită Crin Antonescu…Pramatia numită Crin Antonescu…

Ion
Coja

DDespre Crin An-
tonescu, autorul legii „antile-
gionare”, nu am auzit nicio
vorbă de bine de la per-
soanele pe care le cunosc.
Mulți dintre aceștia fiind
tulceni. Unul dintre ei mi-a
zis cam așa: de ce nu vine
Crin Antonescu să can-
dideze la Tulcea?! Să ceară
votul de la rude, vecini,
colegi?!

Se pare că
pușlamaua, de mai multe ori
parlamentar, n-a apelat
niciodată la concetățenii săi
tulceni, care știau bine cu
cine au de-a face. Știa și
Crin Antonescu că tulcenii
știau destule despre el ca
să nu-i dea votul lor! Drept
care a figurat ca candidat
liberal în alte județe, votat
de oameni care nu-l
cunoșteau decât de la tele-
vizor, unde, pezevenghiul,
este bun vorbagiu, ca și
perechea sa Traian
Băsescu. N-am avut timp să
verific în ce județe au candi-
dat fiecare. Se pare că
amândoi au încercat
aceeași stratagemă
electorală: s-au ascuns de
concetățeni, de foștii colegi,
de cei care îi cunoșteau ce
le poate pielea!

S-a mai scris în
presă pe acest subiect: ce
știau tulcenii despre individ,
ce suspiciuni planează
asupra pramatiei care,
câteva luni, s-a aflat și în
fruntea Țării! (Ce rușine!) 
O investigație ziaristică
sumară ar fi suficientă pen-
tru a confirma, măcar în
parte, gravele acuzații care i
s-au adus de-a lungul
anilor!

Vin și eu cu una
nouă întrebând: cât de reală

este calificarea sa de istoric,
a cărei precaritate și
impostură s-a fost dovedit
prin legea care îi poartă nu-
mele?! Textul acestei legi
denotă în mod evident o
cunoaștere după ureche a
istoriei noastre naționale! O
cunoaștere după urechea
bleagă în care încă mai
răsună sloganurile kom-
interniste cu privire la le-
gionari, la marile figuri ale
Mișcării Legionare și ale
Culturii Naționale! Un Cio-
ran, un Mircea Eliade, un
Mircea Vulcănescu, un

Radu Gyr, un Țuțea…
Despre ce este

vorba?
Este vorba despre

licența chinuită pe care și-a
dat-o Crin Antonescu la fac-
ultatea de istorie pe care a
terminat-o cu chiu, cu vai,
repetând de două ori anul,
iar în final dându-și licența
cu un subiect neașteptat:
Dante Alighieri. Neașteptat
la un repetent! Neașteptat la
unul ca Crin Antonescu
acesta!

Poate că la data
când Crin și-a dat licența
profesorii din comisie se vor
fi mirat ei cât se vor fi mirat,
dar se vor fi gândit că la un
tînăr în formare te poți
aștepta la orice, și de bine,
și de rău. Numai că odată
cu trecerea timpului istoricul
Crin Antonescu n-a confir-
mat în niciun fel interesul

său special și „major” pentru
marele poet Dante
Aleghieri!… Drept care se
trezește în mine amintirea
unui coleg italienist de la
care și despre care, pe la
mijlocul anior 80, am aflat
că scrie la o teză de licență
despre Dante!… A cui teză?
Nu m-a interesat atunci!
Eram prea dezamăgit de
cele aflate!… Mâhnit
chiar!… Pe vremea aceea
așa ceva se întâmpla foarte
rar și era cam de rușine,
pentru ambii …actori! Mai
țin minte că s-a făcut o pre-

cizare: „nu e de la noi”, de la
filologie, adică, persoana
care urma să beneficieze de
găinăria colegului italienist
nu era student la Litere! Ce
mică-i lumea!… Era numitul
Crin?

Să fi fost așadar
junele Crin Antonescu
nerușinatul beneficiar al fal-
sului comis de amicul meu?!
Ne poate pune la dispoziție
teza sa? Mi-ar fi deajuns să
citesc câteva rânduri ca să-
mi dau seama dacă autorul
textului / licenței despre
Dante este sau nu colegul
meu, inconfundabil ca
scriitură!

Iar dacă textul tezei
se va dovedi că nu este
scris de Crin al nostru, ci –
forte probabil de amicul
meu, atunci e grav de tot
pentru domnul Crin, căci s-
ar confirma astfel o suspici-

une dintre cele mai jenante,
mai rușinoase, care circulă
la adresa ipochimenului le
la Tulcea!

Evident, este vorba
în cele de mai sus de
lansarea unei suspiciuni:
fraudă comisă de Crin An-
tonescu la examenul de
licență! E suspect subiectul
abordat în teză! Numai o
pasiune excepțională, prea
puțin legată de materiile stu-
diate în facultate, poate jus-
tifica o asemenea alegere. A
avut Crin această pasiune
nobilă pentru un poet ca
Dante? Și-a mai arătat-o și-
n alte împrejurări? Și-a pub-
licat teza sau măcar vreun
articol despre Dante? Cine
este profesorul care i-a con-
dus licența? Obișnuia
acesta să dirijeze aseme-
nea subiecte de licență? A
mai fost Dante Alighieri
subiect de licență la Facul-
tatea de istorie din
București?!

Și mai evident este
faptul că am acum un
dispreț total pentru individ!
Ca unul care am găsit multe
motive, extrem de teminice,
pentru a scrie și vorbi în
apărarea adevărului despre
legionari, despre ideile și
faptele acestora, sunt de-a
dreptul rușinat că în Parla-
mentul României s-a putut
vota o asemenea lege, cum
este legea „anti-legionară”,
lege care a trecut de pro-
mulgare și de Curtea
Constituțională fără ca
măcar cineva să ridice din
sprânceană! Adunătură de
neaveniți, de același calibru
moral cu numitul Crin An-
tonescu, mostră de politi-
cian veros, șantajabil și deja
șantajat, obligat să intre și
să iasă din viața politică prin
șantaj, după ce a lăsat în
urma sa amintirea de
haimana, de pușlama!

Măgarul, atâta isto-
rie știa totuși ca să nu bată
câmpii cu acuzații la adresa
unor oameni precum cei
mai sus pomeniți! Toată
mascarada cu legea a
făcut-o nu din neștiință, din
ignoranță, ci dintr-un calcul
politic nefericit, în speranța
neroadă și tolomacă că prin
dezicerea moștenirii le-
gionare le face pe plac
„evreilor” și le va obține spri-
jinul în cursa pentru
Cotroceni în care se visa
câștigător!

Altă ipoteză: o fi fost
șantajat, nefericitul, și
obligat astfel să inițieze
legea ticăloasă! Căci, în
mod evident, șantajul l-a
obligat să părăsească ringul
vieții politice! Și tot șantajul
l-o fi obligat să-i atace pe le-
gionari. Profesoul său R.C.
îmi garanta că știe bine ce
sentimente avea studentul
Crin Antonescu față de le-
gionari, mai ales că-i plăcea
să facă pe rebelul, pe
neconformistul în plin comu-
nism, ca student! Nici măcar
din convingeri anti-legionare
nu s-a născut legea
propusă de Crin Antonescu!
Ci numai din lichelism, din
sufletul unei lichele ire-
versibile!

Adică ticăloșie din
toate părțile, oricum ai
încerca să vezi ori să-ți
exlici apariția rușinoasei legi
anti-legionare. Legea cea
mai aberantă scoasă după
1990. Inițiată de un politi-
cian murdar sufletește ca
puțini alții…

●

România grea...România grea...

Corneliu
Vlad

DDin cărţile lui Dan
Stanca rămânem cu imag-
inea de azi şi de mai ieri-
alaltăieri a ţării ca o
Românie grea. Făpturile
imaginate de prozator sunt,
mai toate, împovărate
fiecare de o apăsare intimă
şi toate parcă de o 
aceeaşi apăsare colectivă.
Parafrazându-l pe Bacovia,
am spune „Astfel e greu de
trăit”. Se trăieşte într-o parte
de lume căreia i se dă mai
multă istorie decât poate
duce, cum observa cinic
unul dintre tartorii mondiali
ai acestei nenorocite
fundături geopolitice în care
e împinsă zona, Winston
Churchill. Nici Hector

Noroaie – greu de găsit
nume mai potrivit - (anti)
eroul cărţii „Anii frigului”, nu
scapă de acest blestem
abătut asupra tuturor, iar
cartea începe chiar cu mi-
rarea sa: „Ştiţi, mă gândesc
mereu la sensul vieţii mele
şi pur şi simplu rămân cu
gura căscată. La urma
urmei, pentru asta m-am
zbătut tot timpul, să găsesc
un sens, şi constat că sunt
la fel de neajutorat ca în
prima zi…”

Multă lume din
ficţiunile – atât de verosim-
ile, ca să nu le zicem chiar
reale, ale lui Dan Stanca se
chinuie să găsească un
înţeles, o noimă, trecerii prin
această lume, bărbaţi şi
femei, fie ei cu sufletul curat
sau nu prea uşă de biserică,
clerici şi necredincioşi, mar-

tiri şi bestii ai închisorilor.
Dar sunt şi dintre aceia –
mult mai puţini – pentru care
viaţa are un rost iar ei au
ajuns să-şi stie și să-şi
asume rostul lor în viaţă -
cea de-a treia soţie a fasci-
nantului scriitor şi
mărturisitor Sandu Tudor
sau fratele ei, sculptorul Do-
mide Golgot.

Toţi aceşti oameni 
trăiesc vremuri neliniştite,
apăsătoare sau cumplite,
mai întâi în interbelic,
perioadă „pe de o parte
duioasă şi patriarhală, pe de
alta, fremătând de eveni-
mente care anunţau o mare
zguduire”. Apoi, lumea din
„lumina piezişă a dezechili-
brului (…) ceva străin, aflat
la cheremul unor forţe
necontrolate” – de-a dreptul
spus, nazismul şi comunis-

mul care au aruncat
omenirea în război. După
care, „anii frigului”, ai
teroarei roşii, când „tentac-
ulele partidului (…) se
răschirau în toate cartierele
şi răscoleau vilişoare nevi-
novate”. Şi, în sfârşit, mai
aproape de prezent, „din-
colo de blocul asta, altul, şi
tot aşa… Pădure de blocuri
şi pădure de maţe”. Cat
priveste viitorul, el e cuprins
în ultima frântură de text a
cărţii: „speranţă şi
deznădejde, lumină și
spaimă”. Căci e „tot frig”.

Lumea din cărţile lui
Dan Stanca este aşadar o
Românie grea, împovărată,
chinuită şi bântuită. Unii
supravieţuiesc frumos şi se
împlinesc prin religie, prin
artă sau prin dăruirea până
la sacrificiu spre binele se-

menilor şi al naţiei. Alţii
rămân să-şi poarte crucea
ori să se descurce cum pot
sub pecetea anilor frigului
care parcă nu se mai duc.

Epopeea „România
grea” a lui Dan Stanca
numără, până acum,
aproape 25 de cărți și tre-
buie, după cum se vede, să-
și adauge noi capitole.

●
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Testamentul lui Ianolisw (1)Testamentul lui Ianolisw (1)

George Constantin
Nistoroiu

FFilosoful creştin Ioan
Ianolide a fost întemniţat 23 de
ani pentru libertatea sa întru
Adevăr, pentru iubirea sa întru
Dumnezeu, pentru dragostea
sa întru Neam, sub cele trei
dictaturi: carlistă,antonesciană
și comunistă. Alţi 22 de ani a
fost persecutat după eliberarea
cea mare din 1964 şi „n” 
ani prigonit de oculta
postdecembristă prin fără-de-
legea secolelor: Legea  217/
2016.

La fel ca foarte mulţi
naţionalişti-creştini şi Ioan
Ianolide a transformat celula în
chilie.

Securitatea şi puterea
comunistă şi post comunistă
au vrut ca odată cu sfârşitul
martirilor să îngroape memo-
ria, mărturisirea, dragostea,
jertfa şi sfinţenia lor întru Dum-
nezeu şi Neam. Dar, Dum-
nezeu a vrut altfel. A revelat
Adevărul pentru Libertatea şi
Iubirea lor jertfelnică.

Ioan Ianolide, creştin
între creştini, erou între eroi,
Român între Români, martir
între martiri, a fost unul dintre
sutele de mii de naţionalişti
ortodocşi creştini care s-a
născut în Veacul sfâşiat de
cele două războaie mondiale şi
de multe alte cutremure
politice naţionale. În vibraţia
duhovnicească a trăirii
creştine, pe acest tărâm
binecuvântat al Maicii Domnu-
lui, sufletul lui Ianolide a înreg-
istrat cutremurul unui destin de
proporţii catastrofice, prezis de
mama sa: -Dragul mamei, tu ai
un destin deosebit. Eu te-am
apărat cât am putut, dar
duhurile rele nu te vor lăsa în
pace cu una cu două. Să ai
grijă de sufletul tău, dragul
mamei!

O altă influenţă în
educaţia creştină, care a trăit
ca o invocare în el, a avut
evlavioasa bunică: Bunica îşi
stabilea relaţiile cu Dumnezeu
tot aşa de simplu cum le sta-
bilea cu vecinii de care o
despărţea un gard de uluci
rare, albe. Habar n-avea ea de
dogme, de legi şi de alte
abstracţiuni! Ea îşi lega sufle-
tul de ceruri prin fapte
mici,concrete, cotidiene. Şi
mereu se simţea ca şi cum ar fi
fost în faţa lui Dumnezeu.

Al treilea pedagog i-a
fost profesorul de filosofie, ti-
tanul Nae Ionescu pe care l-a
simţit ca pe un sine spiritual de
mare profunzime, stându-i
parcă mereu în preajmă:
Pornea de la o ideee, colinda
cu ea din Antichitate până la
moderni, se oprea îndelung în
Bizanţ şi termina într-o expri-
mare personală. Deşi era o
inteligenţă excepţională, în
fond era un mistic. Deşi avea o
viaţă zbuciumată de toate ten-
siunile contemporane, părea
un ascet. Ardea în el o tainică
sacralitate. Înainte de a gândi,
el simţea, înainte de a da, el
primea ideea. Sub calmul
acela academic se petrecea o

ardere secretă până la
incandescenţă. El vedea-iată
de ce m-a atras! Trăia filosofia
ca pe o taină, viaţa ca o taină,
lumea ca o taină. Noi îl
iubeam, el însă părea
olimpian, dar aveam să-i de-
scoperim inima în curând.
Gândirea lui părea finită şi
infinită, vremelnică şi eternă,
imperfectă şi perfectă în
acelaşi timp. Gândirea lui era o
certitudine în relativitatea
vieţii… Fierbea o nouă lume.
Printre noi se aflau şi câţiva
evrei, căci profesorul era un
bun cunoscător al Cabalei.
Disponibilităţile mistice ale
evreilor îl atrăgeau, dar
decăderile lor materialist-
ateiste l-au dezamăgit, încât el
a rămas un autentic ortodox,
atras de Sfinţii Părinţi, de Pa-
teric, de Mineie şi de
cunoaşterea mistică. Concluzi-
ile gândirii sale mistice reabili-
tau în ochii acestui veac
pozitivist adevărul religios.
Ortodoxia reînvia la Facultatea
de Filosofie, nu la Teologie. L-
am auzit vorbind studenţilor
teologi despre Dumnezeu,
pentru a spulbera îndoielile
raţionaliste ce pătrunseseră în
Facultatea de Teologie. L-am
auzit vorbind la Facultatea de
Arhitectură despre stilurile arhi-
tecturale ca manifestări ale
unor spiritualităţi caracteristice,
încât profesorii de acolo erau
încântaţi. Adesea făcea
matematică, gândea matemat-
ica, gândea cifrele şi apoi le
depăşea pe toate în
incandescenţa gândului. Cu-
vântul îi era ultimul cuvânt…

A vrut să opună un
veto categoric ateismului şi
reuşise să creeze o şcoală
ortodoxă cu o spiritualitate
socio-politică, cu osatură
filozofică şi cu elan
mesianic…Profesorul a refuzat
să părăsească ţara. Scos de la
catedră de colegul său materi-
alist, îşi trăia viaţa în
singurătate. Politica ţării o
făcea Ana Pauker, securitatea
statului o păzeau sute de
colonei evrei, istoria era
murdărită de Roller, un oare-
care ne spunea că n-avem
literatură, altul îl cenzura pe
Eminescu… Profeţiile profe-
sorului s-au împlinit şi comu-
nismul şi-a definitivat puterea
politică, economică şi
culturală…

O întâmplare bizară,
în timp ce dorea să-l viziteze
pe profesorul-filosof îi aduce în
faţă un distins om cu o servietă
plină cu cărţi în sanscrită, care-
i spune clar: Văd în destinul
dumitale o tragedie ce
depăşeşte toată literatura pe
care o cunosc. Sunt profund
impresionat! Dumneata vei
trece prin tenebre neimaginate
încă de oameni, dar vei ieşi din
ele şi nu reuşesc să înţeleg
cum este posibil lucrul ăsta! Nu
vreau să te timorez, dumneata
nu ştii ce văd eu!… Sunt profe-
sorul P., doctor în ştiinţe indi-
anistice. Am fost în India şi am
deprins acolo unele posibilităţi
de cunoaştere nemijlocită. Pof-
tim cartea mea de vizită!…  

Nuvela-Testamentul
unui nebun, deschide
zăgazurile unor temute temniţe

şi penitenciare în care deţinuţii
politici, îndeosebi naţionaliştii
creştini erau torturaţi şi perma-
nent persecutaţi în acel univers
satanic concetraţionar, unde
oamenii credincioşi erau
mutilaţi fiziceşte, erau lichidaţi,
erau frânţi sufleteşte, erau
ciopârţiţi, erau transformaţi în
cârpe, erau transfiguraţi în
zdrenţe, erau reeducaţi în
umbre străvezii aidoma unor
fantome întoarse dintre morţi.
Stâlpul şi temelia culturii,
educaţiei, moralei lor creştine
fuseseră dinamitate de noua
putere proletaro-bolşevică,
samavolnic impusă cu tan-
curile de barbarismul stepelor
sovietice. 

Închisoarea Piteşti:
Descalţă-te, străine, de san-
dale,/ De-aici începe ţara fără
cer…Toate criteriile politrucului
proletar însuşite de la instruc-
torul bolşevic erau adunate în
ura şi toate instrumentele tor-
turii bestiale ale călăilor odioşi,
slugi târâtoare ale proletariatu-
lui: foame, frig, frică, anchete,
ciripitori, mizerie, boli, interz-
icerea tratamentului, cătuşe,
lanţuri, pari, răngi, cozi de
mături, vine de bou, morişca,
droguri, bătaia la tălpi peste
încălţăminte, bocanci cu ţinte,
pumni în ficat, strivirea oaselor,
ruperea dinţilor, scoaterea
ochilor, mutilarea feţei, perver-
tirea simbolurilor sfinte, blas-
femii, profanarea memoriei
părinţilor, fraţilor, prietenilor,
dascălilor, statul într-un picior,
statul încremenit într-o poziţie,
frângerea mâinilor, picioarelor,
coastelor, ucideri, reeducarea
prin bătăi inimaginabile, dirijate
de neîntrecutul criminal-deţinut
Eugen Ţurcanu-spaima
torţionarilor, aflat în solda celor
de tipul Anei Pauker. Cei
ancoraţi puternic în credinţă
rezistau cel mai mult. Lor li se
spunea: bandiţi! bandiţi!

Unul dintre martirii
supravieţuitori din acel Infern,
care l-ar fi speriat şi pe divinul
Dante, Mihai Buracu ne-a lăsat
mărturie despre diabolica
temniţă în memorabila sa
carte: Tăbliţele de săpun de la
ITŞET-IP: „am considerat în-
totdeauna că am mai mult
decât obligaţia morală de a
depune mărturie despre
atrocităţile comise la Piteşti, or-
ganizate şi conduse de crimi-
nalul regim comunist…
Perfectă a fost organizarea tor-
turii şi aşijderea aplicarea ei
până la cele mai mici detalii, cu
preocuparea furibundă de a
găsi noi şi noi forme de dis-
trugere a rezistenţei celui
nereeducat, de nimicire a ul-
timelor reziduuri de umanitate
ce i-au mai rămas. Suferinţa
îndurată este imensă, pusti-
itoare, fără zecimale şi fără
milă…” (citat de Demostene
Andronescu în De Veghe La
Cumpăna Vremilor-articole,
cronici, mărturii. Ed. Chris-
tiana, Bucureşti-2011, p. 351-
352)

Virgil Ierunca exilat la
Paris a scris lucrarea
Fenomenul Piteşti. Iată ce ne
relatează printre altele: „Toată
lumea cunoaşte astăzi Arhipel-
agul Gulag. Toată lumea mai
ştie că, sub denumirea posibilă

de Arhipelag M.A.I., el s-a
întins şi asupra României.
Ceea ce nu a ajuns însă-şi
încă-la cunoştinţa tuturor este
că în Arhipelagul românesc a
existat o insulă a ororii ab-
solute, cum alta n-a mai fost în
întreaga geografie
penitenciară comunistă: în-
chisoarea de la Piteşti. Acolo a
început, la 6 decembrie (de
Sfântul Nicolae-unul dintre cei
mai iubiţi sfinţi de către români,
n.a.)1949, o experienţă de o
sumbră originalitate denumită
reeducare şi tinzând la dis-
trugerea psihică a individului…
Fenomenul Piteşti ni se pare a
depăşi în oroare, din fericire nu
şi în durată, reeducarea de tip
chinezesc.” (cf. Demostene
Andronescu în De Veghe La
Cumpăna Vremilor-…, p.357).
Pentru foarte mulţi închisorile,
penitenciarele, Canalul
Dunăre-Marea Neagră cu
toate Coloniile sale de muncă,
deveneau pepiniere ale gropi-
lor comune: Aici este mormân-
tul bandiţilor. Dacă vrei să
trăieşti, să accepţi reedu-
carea!… mi-am reamintit de
temniţele revoluţiei bolşevice,
în care tinerii sovietici fuseseră
aduşi în starea de demenţă şi
apoi asmuţiţi ca nişte câini
turbaţi împotriva „duşmanilor
poporului”, încât deveniseră
spaima tuturor. Asta se petre-
cuse înainte ca Makarenko să-
şi fi scris al său „Poem
pedagogic.”

Închisoarea Târgu-
Ocna: Ne-am scuturat aripile
de moarte/ Şi ne-am croit din
nou urcuş spre cer…

Târgu-Ocna, sanato-
riul-penitenciar de tuberculoşi
a devenit prin voia lui Dum-
nezeu, lăcaşul cel mai arzător
al unui mănunchi de creştini,
unde focul lor mistic s-a înteţit
din Rugul Aprins al Maicii Dom-
nului, întru iubirea de Neam şi
dragostea neegalată pentru
Dumnezeu. Din Infernul Piteşti,
o parte dintre studenţii
naţionalişti supravieţuitori, dar
grav bolnavi au ajuns în Pur-
gatoriul de la Târgu-Ocna, care
l-au transformat într-un Paradis
mistic de trăire. În acel
mănunchi de Ucenici a odrăslit
cea mai pământească credinţă
şi cea mai dumnezeiască
dragoste pentru Dumnezeu şi
Cerul Lui de Îngeri şi Sfinţi.

Acolo s-au născut
primii mari Sfinţi ai Închisorilor:
Valeriu Gafencu, Ioan Ianolide,
Arhim. Gherasim Iscu, Con-
stantin Oprişan, Marin Naidim,
Dr. Mihai Lungeanu, Gheorghe
Jimboiu, Gheorghe Calciu-Du-
mitreasa, pr. Viorel Todea, Ion
Plopeanu ş.a. Acolo, Ucenicii
au fost călăuziţi de harul ser-
afic al Suferinţei şi al Jertfei
mistic-ortodoxe. Înconvoiaţi de
soartă, Ucenicii s-au adăpostit
în braţele unor destine sacre
care i-au ocrotit.

În slujba de cinstire şi
comemorare a Sfinţilor În-
chisorilor de la Târgu-Ocna,
peste timp, Părintele Constan-
tin Voicescu, la rândul său
martir-mărturisitor amintea: „I-
am prohodit după patruzeci de
ani, pe cei care şi-au sfârşit
viaţa, ca deţinuţi politici, în
penitenciarul Târgu Ocna şi au

fost aruncaţi aci, în gropi co-
mune, fără slujbă, fără cruci.
Parcă văd lada de la poartă…
De multe ori cu doi de-ai noştri
în ea; şi chiar cu unul pe
capac… Şi după ce îşi deşerta
morţii, lada se întorcea înapoi
şi aştepta alţii… Ne aştepta pe
noi… Închisoarea de la Târgu
Ocna a fost o oază într-un
deşert al suferinţei. Nu că aici
nu ar fi fost suferinţă.
Dimpotrivă. Durerea, boala cu
toată hidoşenia ei, moartea
erau la ele acasă.” (Părintele
Voicescu, Un duhovnic al
cetăţii. Ed. Bizantină,
Bucureşti-2002, p. 24, 27)

În altarul lăuntric care
l-au încropit pe temelii isihaste,
au aprins rugăciunea inimii a
cărei căldură purificatoare s-a
revărsat din belşug împrejur,
făcând scrum procesul de
reeducare, de autodemascare
siluită, scabroasă, profana-
toare a intimităţii sufletului,
declanşat de slugarnicii diabol-
ici în închisori, dar şi în afară
de politruci:

De altfel, dacă pe noi
ne siluiau în puşcării prin
metodele <<reeducării>> prin
tortură, pentru <<reedu-
carea>> întregului popor
aveau alte metode. Oamenii
fuseseră pauperizaţi şi trăiau
acum din milostenia puterii, nu
exista nici o forţă politico-
socială care să apere poporul
de putere. Toate mijloacele de
comunicare şi informare a
maselor populare erau în
mâna puterii şi, vrând-nevrând,
pentru a supravieţui, fiecare
era îndopat cu educaţia politică
a materialismului ştiinţific…

Oamenii plângeau şi
se supuneau. Oamenii
plângeau şi mâncau. Oamenii
plângeau şi supravieţuiau, dar
un proces adânc de degradare
a societăţii se petrecea.
Conducătorii comunişti erau
mulţumiţi cu ce spun oamenii şi
nu cu ce cred. Puterea luase în
primire tineretul şi-l creştea în
ideologia ateistă, cu convin-
gerea că în acest mod vor con-
strui comunismul… Poporul se
supunea nu din convingere,
dar nici din laşitate, ci din
adâncă inteligenţă politică,
până aveau <<să se plinească
soroacele>>… Un popor ce
pare umil, blând, supus şi ig-
norat ascunde în el adâncă
înţelepciune colectivă, real ero-
ism şi un sentiment curat al
libertăţii şi demnităţii… În
evenimentele de la Târgu-
Ocna se concentra într-un mod
excepţional toată istoria.

●
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Să ardeți în focul Istoriei!…Să ardeți în focul Istoriei!…

Cezar Adonis
Mihalache

UUn preCentenar…
ratat… Trădat, mezat, vân-
dut. Despre asta este
vorba… La atât s-a ridicat
nivelul de recunoștință pen-
tru jertfele înaintașilor…
Acum, fix la o sută de ani de
la începerea bătălia de la
Mărăști, a fost un prim mo-
ment ratat. Dar se apropie
un an pe care ar trebui să-l
dedicăm Centenarului 1918.
Iar la cum merg lucrurile,
Budapesta va râde cu un
ochi și va lăcrima cu celălalt.
Pentru că singuri ne vom
sabota onorul pe care ar tre-
bui să-l dăm, măcar o dată
la o sută de ani, și va avea
de ce să se hlizească, și va
lăcrima ofuscată că a dat
atâția bani pentru înființarea
unui întreg departament
anti-centenar, menit să ne
saboteze acțiunile jubiliare,
și nici măcar nu era nevoie.
Sau poate este doar o altă
reușită a Departamentului
Trianon 100…

Faptul că de la
evenimentele de celebrare
de la Mărăști au lipsit politi-
cienii, „cu mic și mare”, cum
reușim să dăm alte „dimen-
siuni” unor noțiuni altădată
înălțătoare (desigur, pe
măsura generațiilor care le-
au dat valoare), nu ar fi bai.
Dar au lipsit și guvernanții…
De la șeful statului la pre-
mier și executiv. Iar de aici

încep întrebările. Au primit
vreun consemn de unitate?
Pentru că, și dacă ar fi uitat,
dar cum să uiți momentul,
șansa, dată ție, biet și târâ-
tor contemporan unei
asemenea clipe?, limba
vicleană a politicianului ar fi
împins câteva cuvinte pe
buzele străpezite într-o
indiferență cronicizată.

S-ar fi găsit o scuză.
Și pentru șeful statului, și
pentru premier, și pentru
miniștrii. Dar pare că ne
găsim în fața unui con-
semn… departamental ex-
trem de incisiv.

Fără scuze, fără
„bărbi”, fără măcar acele co-
municate scrise în grabă pe
genunchii birourilor de co-
municare ale instituțiilor
prinse în „ofsaid”.

Mesajul trebuie să
fie pesemne al indiferenței
totale. Nu al scuzei, al
iertării față de mizeria la
care s-au dedat. O detașare
față de tot ceea ce
reprezintă repere pentru o
națiune alungată și din drep-
turile ei de a-și omagia
înaintașii.

De ce nu au venit
cărpacii necârmaci la
Mărăști? Le-a fost frică de
marea de tricoloruri? Le-a
fost frică de reproșurile
maghiarimii politice? S-au
înmuiat timorate sub aver-
tismentele transmise prin in-
termediul a fel și fel de
scobitori îndoite înaintea
vremurilor că acolo unde

sunt prea multe drapele
naționale, porturi populare
și cânturi ostășești, avem
de-a face cu întruniri
naționaliste?! Pentru că
acesta este sughițul ani-
malului răpus de somnul
rațiunii, acela de a i se im-
pune doar participarea „la
acțiuni culturale”, și aceasta
în limitele de mișcare ale
unui elefant cu picioare de
lut înghesuit într-o vitrină
plină cu cioburile
„sensibilităților” minorităților.

Să nu mai răsune
Imnul Național și să nu mai
fluture tricolorul pentru care
s-au jertfit bravii noștri
oșteni, singurii care merită
a-și dormi somnul de veci în
această glie. Căci noi,
conducătorii noștri nu
merităm nici măcar
pământul râmelor dintr-un
ghiveci de flori… Cei ce ne
guvernează pentru trădare,
noi pentru acceptare. Sau
chiar invers! Pentru că 
din clipa în care 
am conștientizat trădarea
guvernanților și a
nenumăratelor lor cozi 
de topor, a așchiilor de
copârșeu ce ne-au îm-
presurat pentru a ne
împinge în somnul definitiv
al unei națiuni ce și-a lăsat
adormită rațiunea, noi sun-
tem mai vinovați. Pentru
blazare, indiferență, lipsa
putinței de a așeza măcar
mămăliga pe foc, va fi ex-
plodând ea poate la nivelul
copiilor ce ne urmează, căci

noi ne-am dovedit niște im-
postori care vizionăm filme
istorice, ne mândrim clipind
somnoroși și ne prăbușim la
loc în blazare. Pentru asta
noi nu vom mai merita, la
sorocul judecății, ca nici
măcar un fir din pământul
străbun să se reverse peste
coșciugele vremii noastre.

Iar lucrătura istorică
împotriva unei Istorii și unei
Națiuni devine și mai clară
privind spre absența aceleia
care nu și-a lăsat niciodată
eroii în urmă. Armata
Română.

Absența ei de la
manifestările de la Mărăști,
la 100 de ani de la sacrificiul
oștenilor ei, este cât o capit-
ulare. Și ar fi rămas o capit-
ulare prin absență, dar prin
vorbele pe care le-a
meșterit într-un comunicat
dedicat „evenimentului”
(așadar, nu a uitat, căci nu
avea cum, totul a fost
intenționat) a tras o întreagă
rafală de gloanțe în tâmpla
Istoriei.

Armata Română a
punctat consemnat Cente-
narul Mărăști prin salve de
tuns trase în cadrul unor
unități. În interiorul unităților
să nu deranjeze, așa cum
nu trebuie să mai deranjăm
cu prea multe drapele
afișate în public ori cu Im-
nuri și cântece patriotice
înălțate la nivel de mase…

Rușine! Nu Armatei
Române, ci vremelnicelor
căpușe ce o conduc și care

nu merită să stea nici măcar
în izmenele unui moș
Teacă…

Fruntariile țării sunt
sfinte. Brazda trăiește prin
sângele jertfit de ostașii de
la Mărăști, Mărășești,
Oituz… Nu prin cel al cama-
razilor în timp căzuți în
Afghanistan. Iar pe conturul
țării ar fi trebuit să fie, nu
unul, ci sute de tunuri pen-
tru a trage salve în mesajul
lor de  Centenar: „Pe aici nu
se trece!”… Dar au trecut
veneticii și cozile lor topor.
Au trecut și dacă nu îi
alungăm, Centenarul ratat
de la Mărăști nu va rămâne
doar o pată. Se va extinde
din mucegaiul hrănit de vier-
muiala politică precum o
pecingine peste Centenarul
1918.

Și nu, nu veniți cu
scuze, lepre conducătoare!
Ci să vă stingeți încet și în
chinurile unui foc în care Is-
toria să vă pârjolească pen-
tru fiecare trădare. Acum,
pur și simplu, plecați! Au tre-
cut vremurile când onoarea
se recâștiga printr-un glonț
tras în tâmpla trădărilor
făcute. Dar măcar atât mai
puteți face: SĂ PLECAȚI!…

●
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DD e g r i n g o l a d a
guvernamentală în care se
află România este comentată
şi în presa americană. Şi se
scrie numai de rău. Citesc
siderat ştiri nu despre
frumuseţea ţării noastre şi de-
spre faptele demne ale
românilor, ci despre cum un
partid îşi încalcă în mod
ruşinos promisiunile. Imediat
după alegerile din decembrie
anul trecut, în atmosfera
triumfalistă a PSD-ului victo-
rios, am scris articolul Medi-
ocritatea la putere. Mulţi au
fost şocaţi, mi-au spus că nu
am dreptate, fiindcă acum
Romnaia va respira aerul
curat al unei conduceri lumi-
nate! N-au trecut nici câteva
săptămâni şi „conducerea
luminată” a scos în stradă oa-
menii să o conteste prin
proteste vehemente şi în-
delungate. Un găinar, şeful
PSD, un mediocru fără ruşine,
a încercat să dea o lege care
să-l scape pe el şi pe alţi in-
fractori de la puşcărie! Apoi a
venit nenorocirea cu primul
ministru. Încă nu s-a întâmplat
ca un partid la putere să ceară
demisia premierului pe care

tocmai l-a propus şi l-a
susţinut, fără să i se dea nici
o şansă să arate ce poate!
Aceeaşi soarta îl aşteaptă şi
pe noul prim-ministru, dacă nu
joacă aşa cum îi cânta
cocoşul mediocru şef.

La fel, s-a promis
creşterea vertiginoasă a pen-
siilor, a celor care au votat cu
puterea, ca acum să se spună
că nu mai sunt bani nici pen-
tru pensile sărace! Unde sunt
banii? Fiindcă oamenii şi-au
plătit pensiile cât au muncit, e
dreptul lor! Cine i-a jecmănit?
Unde s-au dus? Pe ce gârlă?
Şi totul se petrece fără nici o
reacţie, fiindcă în România nu
mai există opoziţie, nu mai
există partide, toţi sunt la put-
ere, o putere fără putere,
confuză, anarhică, ticăloasă.
S-a intrat într-un colaps total,
la limita schizofreniei, cu
replici din zona subculturală,
analfabetă, fiindcă nu e nimic
de ras în această mascaradă,
în care o întreagă clasă
politică se lasă tărâtă în miz-
erii cu ecou internaţional de
un aşa-zis lider, un măscărici,
al cărui loc este la puşcărie
(este condamnat la doi ani în-
chisoare pentru fraudă în ser-
viciu), nu în fruntea unui partid
la putere.

Ce fel de politicieni

sunt aceştia care acceptă să
fie conduşi de un condamnat
la închisoare? Nu mai au
demnitate românii? Se
încalcă toate legile lumii, de la
cele tribale la cele moderne,
într-un context internaţional
favorabil totuşi României,
care i-ar fi putut aduce
foloase, dacă politicienii îşi
făceau datoria, adică datoria
de a fi cu poporul. Un politi-
cian bun este cel care se află,
în orice împrejurări, numai de
partea celor mulţi, iar dacă
aceştia îi cer să plece, trebuie
imediat să-şi facă valiza. Nu,
la noi politicienii proşti conduc
ţara de 30 de ani, sunt
aceiaşi, se schimbă doar tatăl
cu fiul. O adevărată schizofre-
nie, cum am spus, fiindcă nu
există nici o soluţie de nor-
malitate.

Ce triumfalism era
acum şase luni! Ce s-a ales
din el? Ceea ce înseamnă că
mediocritatea a ştiut să mintă
frumos. La acest capitol, nu
ne întrece nimeni. Tot ne
uităm în ograda altora! Destul!
Să ne vedem de ale noastre.
Măcar pentru trei zile, cât ţine
la noi o minune, să nu ne mai
gândim cum să furăm, cum
să-i înşelăm pe alţii, ci să ne
gândim la ţară! Să terminăm
cu glumele idioate! Nu cu

glume se conduce o ţară!
Fără un guvern stabil, o ţară
nu poate funcţiona. Fără un
guvern stabil, preşedintele ei
este un figurant. Suntem mai
rău decât pe vremea comu-
nismului, fiindcă dictatura
găsea soluţiile ei de stabili-
tate, dovadă că a durat 45 de
ani!

Acum, România
rezistă fiindcă se află între
două mari cârje, America şi
UE. La acest adăpost, clasa
politică îşi face de cap, îşi
ridică poalele fără ruşine,
fiindcă în această
degringoladă, iată, nu mai
apare nici un român curat să
le dea peste bot şarlatanilor.
Oamenii cinstiţi au murit sau
stau deoparte. Oare să nu
mai aibă România nici un
politician cinstit? Nu există
nici o mână de politicieni care
să înţeleagă că aşa nu se mai
poate? Unde e clasa politică
nouă? Unde sunt tinerii şcoliţi,
fiindcă viitorul ţării este al lor?!

Şi, în acest marasm,
e de la sine înţeles că masa,
poporul, va supravieţui prin
vechea metodă a
descurcărelii în paralel cu
această coruptă, mediocră şi
bolnavă clasă politică. Va
există o Românie tăcută, ca şi
până acum, care îşi va vedea

de sucul propriu.
Dar nu este normal.

Cât timp îşi va mai duce
poporul asupritorii în cârcă?
Cât timp va mai privi ca la
teatru şantajul fără capăt al
udemeristilor? Cât timp ne
vom mai lăsa conduşi de alţii?

Istoria României este
o dovadă că în cele mai grele
momente ale lor, românii s-au
descurcat singuri, şi-au arătat
tăria ancestrală, au găsit
soluţiile să iasă şi de sub jugul
barbar, şi de sub jugul
turcesc, şi de sub jugul rus-
esc. Sigur, e mai greu să iasă
de sub jugul românesc, de
sub jugul bestiilor din interior.

În situaţia actuală,
atât de întunecată, nu văd sal-
varea decât în Dumnezeu,
adică în credinţa străbuna şi
în dragostea curată pentru pa-
trie. La distopia politică
actuală, există o astfel de
reacţie, în credinţă şi patriot-
ism. Iar credinţa şi patrotismul
sunt forțe de neînvins.

Puternicii zilei, medi-
ocritatea de la putere, se
joacă cu focul, ei pun paiele
pe rug şi tot ei îşi abrogă toate
incendiile. Dar cu credinţa şi
iubirea de patrie a românilor
tăcuţi nu se pot juca!

●


