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„M-am vindecat de răni

când rănile mi s-au vindecat de

trup

de durerea lor de a avea un trup”

- Nichita Stănescu

Informație, opinie și atitudine publicistică

Acordul de voință în… acceptareAcordul de voință în… acceptare

Cezar Adonis

Mihalache

MMai bine ar da direct
o ordonanță de urgență prin
care să stipuleze clar că în
România nu mai există
acordul de voință al părților,
la semnarea unui contract
de muncă, nici dreptul la
liberă asociere, ori nu, al
salariaților, nici dreptul la
opțiune, la reprezentare și
multe alte ace, piuneze și
cuie care stau în drumul an-
velopei roșii în încălecarea
finală a țării! Căci, ultima
găselniță a guvernării, im-
punerea negocierilor colec-

tiv-sindicaliste la nivelul
firmelor private, bate de de-
parte ingerința și impunerea
pe banii firmelor prin con-
trolul fluxurilor TVA. Măcar
acolo, în „splitarea TVA”,
guvernanții, analfabeți
funcțional și la nivel eco-
nomic, au plecat de la
premisa că banii din TVA
sunt ai statului chiar înaintea
realizării actului comercial!
Și au întins degetele
hrăpărețe spre conturile
firmelor. Iar mârșăvia, mult
prea puțin taxată, căci doar
nu o să iasă țara pentru
drepturile patronilor, nu a
făcut decât să întărească
tăria de grade din forma de
șprițare cu care guvernul
Tudose tratează mediul pri-
vat!

Și nu mai este nici o
noutate că acest guvern a
declarat război mediului pri-
vat… Ceea ce este însă nou
acum este scopul pentru
care a început de fapt acest
război… hibrid inegal!

Nu, nu este vorba de
o extincție a mediului privat
dintr-o pornire comunistoidă
a unui cetățean care nu are
noțiuni elementare despre
economie, care nu vrea nici
să înțeleagă pentru că,
probabil, așa i s-a scris în

fișa de post, hărțuindu-se cu
multinaționale, cu băncile
private, cu patronii. Or, real-
izând poate că nu poate ex-
tirpa pe față mediul privat,
nu în mijlocul unei Uniuni
Europene care funcționează
pe principii clare, inclusiv re-
spectarea acordului de
voință al părților, dar fiind
deranjat de ultima redută
care mai ține sus un steag
plăpând al libertății econom-
ice, al libertății de opinii, de
alegeri și decizii, a găsit o
formulă prin care, cu
aceeași mână descărnată
de principii moderne,
încearcă să introducă la
nivelul firmelor feluriți cai

troiani. Care să acționeze
pentru „ordonarea” și uni-
formizarea firmelor private
la principiile de guvernare
pesediste, fie prin șantajul
cu declanșarea grevelor
„spontane”, fie să producă
haosul la nivelul acestora,
până la dispariția celor
nealiniate.

Sigur, țara nu va ieși
în stradă pentru așa ceva…
Pentru că, nu-i așa?!, este
vorba de drepturile mediului
privat…

Dar aceeași țară ar
trebui să fie atentă la cel mai
violent principiu de gu-
vernare pe care Executivul îl
oficializează. Suspendarea
dreptului de voință al părților
și înlocuirea lui cu im-
punerea unei forme impuse.

Astăzi, Guvernul
suspendă dreptul părților la
libera voință și impune
obligația negocierii în
prezența unui reprezentat al
unei confederații sindicale.
Iar acum înțelegem de ce
sindicatele au fost atât de
cuminți deși s-a dovedit că
au fost duse de nas în
privința creșterilor salariale.
Pentru că, de fapt, au ac-
ceptat acest joc murdar
parte a unei diabolice ne-
gocieri menită să dezbine

unitatea unei părți a
societății, deranjante prin
ideile, principiile și libertățile
ei.

Statul intră cu pi-
cioarele în afacerile private,
forțând negocieri colective
(și) sub ochiul unui brother
aflat la capetele ițelor
păpușarului-sistem, Sindi-
catele, în loc ca negocierile
să aibă loc, prin acordul
părților, cu reprezentanţii
angajaţilor! Probabil, după
impunerea acestor „ne-
gocieri”, după violarea
flagrantă a dreptului de
voință al părților prin anu-
larea abuzivă a contractelor
de muncă în derulare, și

renegocierea lor, va urma și
o fișă de post scrisă de
același sistem.

Se dă o putere
uriașă federațiilor sindicale
„reprezentative în sector de
activitate”. O putere pe 
care partidul-sistem încă nu
o realizează cât de
periculoasă este chiar pen-
tru el! Căci, în loc ca puterea
să înghită sindicatele, pen-
tru a le folosi ca instrumente
în procesul de uniformizare,
s-ar putea să se întâmple
exact invers!

Cât de aberant va 
fi să ai multinaționale 
obligatoriu aliniate… 
unor confederații sindi-
cale „reprezentative pentru
domeniul lor”?… Poate doar
la fel de aberant și umilitor
precum lipsa de reacție a
acelorași multinaționale,
acolo, în stradă, unde nu au
mai ieșit, pesemne și din
cauza unor clauze pe care
le-au impus angajaților după
valurile de control din
primăvara prezenței lor în
stradă. Prima și, pare tot
mai clar, ultima…

●

S.O.S. – copiii Smicală!S.O.S. – copiii Smicală!

George

Alexander

RRevoltătorul caz al
Cameliei Smicală, mama
căreia un sistem diabolic i-a
luat cei doi copii, încălcându-
le flagrant drepturile ele-
mentare, răscoleşte lumea. 

Cazul acesta dra-
matic demonstrează însă că
aşa-zia Protecție a Copilului
nu este decât o rotiță dintr-
un mecanism diabolic, ale
cărui tentacule se întind din-
colo de închipuirea noastră.

… Recent, s-a de-
scoperit – chiar de către
autoritățile statului!- şi în
Norvegia, o parte din mecan-
ismul Mega-Afacerii cu su-
flete omeneşti… 

Autoritățile norveg-
iene, sic!, îşi închipuiau că
ele sunt cele care duc grija
bunăstării Copilului! A trebuit
însă să-şi revizuiască puțin
poziția când au constatat că
alții, din Paradisurile Fiscale,
învârt ițele…

Adevăruri greu de di-
gerat de un sistem abuziv,
care nu este interesat să
facă dreptate, ci să-şi con-
serve privilegiile. Altfel cum
Nepăsarea, Indolența, Lipsa
de Omenie a autorităților în
fața unor copii nevinovați,
care cer ajutor?! 

Cum este posibil să
se ajungă până acolo încât
copiii să fie amenințați că li
se vor administra chiar şi
medicamente pentru a-i re-
duce la tăcere?! Care este
diferența – dacă i se
inventează vreun diagnostic
de ADHD lui Mihai Smicală,
forțându-l să ingereze tran-
chilizante!- dintre “făcătorii
de bine” finlandezi şi odiosul
Josef Mengele?!

Mihai şi Maria
Smicală sunt tratați mai rău
decât deținuții politici şi nu
printr-o închisoare din evul
mediu, ci în Europa zilelor
noastre, unde avem pretenții
că ne respectăm reciproc.

Mihai şi Maria
Smicală sunt doi copii
Nevinovați, care îşi caută
Libertatea şi care sunt
închişi pentru a fi pedepsiți!
Pedepsiți pentru că au
îndrăznit să se opună
acțiunii de reeducare,
spălare pe creier şi dis-
trugere sistematică a lor!

Dincolo de toate
amenințările, fărădelegile şi
intruziunile în viața noastră
privată, ori de am fi în Fin-

landa, Norvegia sau Româ-
nia, rămân aceste suflete
nevinovate, care îşi caută
Libertatea, doi copii arestați,
condamnați la moarte, de
fapt, pentru că adevărata lor
țară tace, nu îndrăzneşte să
deschidă gura, domnule Io-
hannis!, şi să ceară ceea ce
este mai firesc: Eliberarea
lor!

Ne puteți aresta,
puteți – în numele Libertății
Omului!- trimite plutoanele
de execuție la uşa noastră,
dar nu puteți şterge din
memoria niciunui om faptul
abominabil că doi copii
nevinovați, împotriva voinței
lor, sunt ținuți cu forța în nişte
lagăre de concentrare! Mihai
şi Maria Smicală reprezintă
mai mult decât încălcarea
flagrantă a Drepturilor Omu-
lui, pe zi ce trece, devin un
simbol, aşa cum o țară
întreagă refuză să meargă
“pas cu pas”, împotriva
nedreptăților!

Este greşit ceea ce
mulți analişti interpretează…
Nu numărul celor care ies în
stradă contează!, ci senti-
mentul, procesul afectiv, ati-
tudinea emoțională a fiecărui
om, certitudinea, convin-
gerea, credința că doi copii
nevinovați sunt înrobiți,
deposedați de drepturile lor
primare!

Doi captivi, doi pri-
zonieri români şi-au deschis
inima, privind în ochii fiecărui
român… Dacă nu faceți
nimic, autorități, nici nu ştiți,
nici nu bănuiți ce se va în-
tâmpla!

Din New York,
Dublin, Copenhaga, Stock-
holm, Bruxelles., am primit
mesaje… Lumea fierbe.

Eliberați aceşti 
copii, Finlanda, România!
Eliberați-i până nu e prea
târziu!

●
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Plin sau gol…Plin sau gol…

Alexandru Stănciulescu

Bârda

Mereu am auzit pe
semenii mei făcând
comparații. Până în 1989 se
făceau comparații cu
situația de dinainte de
război. Majoritatea își am-
inteau cu nostalgie de vre-
murile acelea, când aveau
pământul lor, când umpleau
podul, magazia și pătulul de
bucate, când nu dădeau
cote, când nu li se lua
pământul. Un țigan mi-a
spus: „Înainte era mai bune,
părinte! Aveam libertate! Nu
te întreba nici Dumnezeu
unde te duci și de unde vii!”

A fost singurul om,
care a pus mai presus de
bunurile materiale liber-
tatea. Românii socoteau pe
primul plan averea, hrana,
bunăstarea, țiganul liber-
tatea.

După Revoluție,
când s-au deschis granițele
și a început roitul,
comparațiile au continuat,
însă de data aceasta pe alte
planuri. Au început
comparațiile între cele din
țară și cele din afară, între
România și alte țări, de cele
mai multe ori țări supradez-
voltate, foste imperii. De
fiecare dată comparațiile se
sfârșeau cu părerea de rău
că ale noastre, inclusiv țara
în totalitatea ei, sunt cu mult
în urma celor străine: „Ăia
sunt cu o sută de ani înain-
tea noastră, părinte!”. „Nici
într-o sută de ani nu-i
ajungem noi!” Toate ale
străinilor erau puse la su-
perlativ, toate erau de la
excepțional în sus; toate ale
noastre erau de proastă cal-
itate, toate erau rudi-
mentare, de mântuială,
toate mormane de fier
vechi. Străinii erau oameni
vrednici, chibzuiți, inventivi,
cinstiți, drepți, corecți,
perfecțiunea întruchipată;
românii erau leneși,
mincinoși, vicleni, hoți,
perverși, pârâcioși, recla-
mangii, cerșetori, gunoiul
societății. Nu era vorba de
modestie, de smerenie, asta
ar fi făcut cinste românilor;
era vorba de un dispreț pro-
fund față de tot ce e
părintesc, de tot ce-i româ-
nesc. Această imagine
sumbră, negativă, a  țării și
a poporului român era o jus-
tificare nemărturisită a
fiecăruia de a-și părăsi țara
și locurile natale și a pleca
vremelnic sau definitiv spre
alte zări. Cu cât își denigra
propria țară, cu atât spera
că i se va cicatriza mai re-
pede rana produsă în suflet
de desprinderea de
trunchiul matern. Era ca la
un divorț: soții se iubesc,

trăiesc unul pentru altul,
cred că nimeni și nimic nu
este mai frumos și mai bun
decât soțul/soția sa.
Deodată se produce acel
declic și iubirea se
transformă într-o ură
nemăsurată. Gurile care
rosteau doar cuvinte fru-
moase, pline de farmec și
eleganță, încep de acum să
arunce limbile de foc ale
bârfei, ale acuzațiilor grave
la adresa celuilalt, ale
calomniilor și insultelor.
Foștii soți sunt de nere-
cunoscut. Pe oricare din cei
doi l-ai asculta, ai impresia
că celălalt înmagazinează
în el tot răul și toată răutatea
din lume.

Nu știu dacă s-ar
putea vorbi de o boală, de
un păcat sau de o rătăcire
această atitudine. Când ai
în vedere o persoană
anume e una; când vorbești
de o comunitate e altceva.
Oricum, această atitudine
pesimistă nu e de bun
augur. Ea dezarmează, dis-
truge elanul, idealul, valorile
materiale și spirituale
încetățenite de veacuri. A
vedea numai partea goală a
paharului nu este semn de
sănătate. O doză de opti-
mism dă forță ființei, o
smulge din nelucrare, pre-
cum benzina urnește
mașina din loc. Nu ne este
de folos să ne comparăm cu
alții mai bogați, mai avansați
decât noi. Fiecare s-a dez-
voltat într-un anumit context
istoric. Starea materială,
nivelul de viață și de cultură,
nu se creează peste
noapte, ci este rodul muncii
multor generații. Despre
aceasta am mai vorbit în
alte articole. Aș propune citi-
torilor noștri o altă optică de
a vedea lucrurile, o altă
scară a valorilor.

De ce să ne
comparăm cu englezii, cu
francezii sau cu alte națiuni
mai avansate?! Mereu vom
avea un gust amar, un sen-
timent de insatisfacție, de
repulsie față de țara și de
poporul nostru. Aș propune
un alt mod de comparație:
între prezent și trecut. Am fi
mult mai  avantajați, iar
comparațiile ne-ar da acel
tonus de entuziasm, de op-
timism, ne-ar da garanția că
suntem pe un drum bun, că
suntem pe o treaptă
superioară pe scara
dezvoltării istorice. Aș pleca
de la situația satului meu,
pe care-l cunosc mai bine.
Tatăl meu era flăcău, când a
venit cu carul cu saci de
făină de la moara din
Colibași, unde avea rând și
de la Malovăț până la Bârda
i-au trebuit încă două
perechi de boi ca să poată
urca. Intra carul în noroi

până la osie. Astăzi străbat
același drum, asfaltat, cu
mașina, iar pe unele porțiuni
ating chiar și o sută de kilo-
metri la oră.  E o deosebire!
E un salt uriaș! Prin sat,
primăvara și toamna, era o
adevărată aventură să
mergi pe drumul principal.
Ca elev, coboram pe Ostrov,
treceam ogașul la Pripor și
urcam apoi pe Cracul Școlii
ca să ajung la școală,
evitând astfel drumul și peri-
colul de a mă afunda în
noroi. Astăzi mergem prin
sat pe drum asfaltat, de la
Balta până la Muncești, iar
ulițele laterale sunt pietruite.
E o deosebire! E un salt!
Patru ani am făcut naveta
de la Bârda la Malovăț, ca
elev. Erau patru kilometri la
dus, patru la întors. Mergem
pe jos, vară-iarnă. Alții din
sat se duceau la școala din
Bobaița, alții la Izvorul
Bârzii. Astăzi vine mașina
de două ori dimineața, de
două ori la prânz, merge
până în centru satului ca să
ia sau să aducă elevii de la
școlile din Malovăț. E o de-
osebire! E un salt! Până în
90, în satul Bârda era un
singur telefon, la ferma de
stat. Dacă era o urgență, te
rugai de inginer, de contabil,
de tehnician, de paznic sau
de femeia de serviciu, ca să
te lase să dai telefon la
pompieri, la salvare, la
miliție sau unde era nevoie.

Am fost solicitat în
miez de iarnă, la ora două
noaptea, când crăpau lem-
nele de frig, să mă duc la
Malovăț să dau telefon la
salvare, fiindcă năștea o
consăteancă. La fermă nu
era nimeni, totul era încuiat.
Astăzi nu cred că este fam-
ilie în care să nu existe un
telefon mobil. În altele sunt
și trei-patru telefoane sau
chiar mai multe. E o deose-
bire! E un salt! Se constru-
iau case și înainte și acum.
Erau case de piatră sau de
lemne, cu două-trei
cămăruțe, cu pământ pe
jos, cu vatră, cu horn și
zălar pentru atârnat
căldarea, cu paturi de lemn
așternute cu rogojină, cu
garduri de stobori; observați
o casă care se construiește
azi: fondație de beton
armat,  structuri de beton
armat, izolații, tâmplărie  ter-
mopan, pereți izolați fonic 
și termic, apă curentă 
la bucătărie și baie,
canalizare, mobilă
confortabilă, garduri de fier
forjat, de zid, de tablă
ondulată sau alte materiale
scumpe și rezistente. E o
deosebire! E un salt! Zilele
trecute auzeam pe cineva
că și-a instalat camere de
supraveghere, instalație de
alarmă. E ceva! Eram copil,

când a apărut primul pate-
fon în sat, la Sabin al lui
Cotăriță. Ședeau femeile cu
cobelca în spinare în drum
și ascultau patefonul. A
apărut apoi aparatul de
radio la George al lui Truț. În
1967 au cumpărat și părinții
mei un aparat de radio
„Miorița”. În toamna lui 1968
am avut prilejul, la seminar,
să văd și eu un televizor.
Astăzi sunt televizoare și
calculatoare racordate la in-
ternet în aproape toate
casele. De când deschid
ochii, copii se uită la ,,de-
sene animate”. E o deose-
bire! E un salt! În 1979
mi-am luat o mașină de
ocazie. Nu știu dacă a fost
chiar prima în sat, dar,
oricum, printre primele
mașini particulare. Astăzi,
dacă ar fi atâtea vaci sau
atâtea oi câte mașini sunt,
ar scădea prețul laptelui în
Severin!

Drumul de la Bârda
la Severin îl făceau, majori-
tatea sătenilor, pe jos. Cei
șaisprezece kilometri îi
străbăteau în trei ore.
Bunică-mea se uita după
stele și știa când trebuie să
plece, ca să fie în revărsatul
zorilor în piață. Știa  să se
orienteze după Carul Mare,
Carul Mic, Cloșca cu pui,
Toiegele, Luceafărul de
dimineață, după cântatul
cocoșilor etc. 

Ziua era mai simplu:
umbra îi era ceas. Numai
Stanciu lui Țușu avea ceas
în tot satul. Nu se duceau
goi la oraș, ci cu cobelca
sau cu ranița în spate. În
cobelcă aveau câte 2-3
cotărițe pline cu fructe, cu
brânză, sticle cu lapte,
zarzavaturi, flori, orice ar fi
putut aduce bani în casă. Și
eu am însoțit-o pe mama,
pe jos, copil fiind, până la
Severin. Numai că eu
mergeam ,,gol”, pe când
dânsa era cu cobelca cu
struguri. Bunică-mea
încărca struguri sau  cireșe
de la via din Bremăna, o lua
matca la vale până la
Balotești, de acolo pe
Izvorul Bârzii, Rascolești,
Halânga până la Severin.
Astăzi mă duc cu mașina la
Severin. Îmi trebuie un sfert
de oră să fac acest drum.
Nu mai văd pe nimeni
mergând pe jos, nu văd pe
nimeni cu cobelca. E o de-
osebire! E un salt!

Exemplele și
comparațiile de mai sus
privesc situația concretă a
unui sat, a unei comunități
de câteva sute de per-
soane, dar ea poate fi
extinsă la situația întregii
țări. Decât să mă jelesc că
eu n-am avion particular, că
n-am lac și iaht, că n-am
mașină cu caroserie

blindată, că n-am hotel de
șapte stele, că n-am mil-
iarde în cont, că n-am
rachetă interplanetară și al-
tele asemenea, nu mai bine
să mă bucur de ce am? Să
mă bucur că am mult mai
multe decât părinții, moșii și
strămoșii mei; să mă bucur
că duc o viață mai ușoară și
mai îmbelșugată decât ei,
că pot citi sau scrie o carte,
că pot vedea un film, că pot
ști tot ce se petrece în lume,
că sunt mult mai în
siguranță decât ei, că
trăiesc o vreme de pace, că
sunt sănătos. Fiecare poate
găsi suficiente motive de
bucurie, de încredere în
viață, în viitor. Nu pierdeți
ocazia să vă bucurați, chiar
și de cele mai mici prilejuri
pe care vi le oferă viața și
societatea. Fiți mai optimiști,
pentru că astfel îndepărtați
de la dvs. multe boli ale su-
fletului și ale trupului. Nu
plângeți după ce nu aveți;
bucurați-vă de ce aveți. Nu
jinduiți după ce are vecinul,
sau prietenul, sau cunoscu-
tul, fie că este român, fie
italian, francez, german,
spaniol sau de altă etnie.
Bucurați-vă că existați, că
sunteți români, că avem o
țară frumoasă și bogată
cum puține sunt pe pământ,
că avem o istorie și o cultură
de excepție.

Bucurați-vă că aveți
o pâine pe masă, în timp ce
atâția în lume mor de
foame! 

Mulțumiți lui Dum-
nezeu că ați ajuns la
această vârstă; sunt atâția
tineri, victime ale unor acci-
dente sau boli, care ar da
lumea toată să mai  trăiască
un an, o zi, o oră măcar!
Bucurați-vă și mulțumiți lui
Dumnezeu că faceți umbră
pământului, dacă nu puteți
face mai mult! Câți alții sunt
țintuiți la pat de boli grele și
ar da oricât să mai facă
măcar umbră  pământului!
Mulțumiți lui Dumnezeu
pentru tot și pentru toate
câte v-a dat. Și nu sunt
puține!

●



4 Tichia de politician

Un mare os de ros, cu măduvă aşa-zis „regală”…Un mare os de ros, cu măduvă aşa-zis „regală”…

Maria Diana

Popescu

ȚȚara arde de
corupţie şi nenorociri, iar im-
postorii din cloaca lui Mihai
trădătorul de ţară se bat pe
averea statului român. La
naiba cu toată supuşenia
ziariştilor şi a unor politicieni
faţă de individul Mihai, care
a fost cîndva, întîmplător şi
vremelnic, aşa-zis rege al
Românei, personaj de
decor, care şi-a pus coada
pe spinare, după ce ne-a
vîndut ruşilor şi şi-a asigurat
viitorul! 

Reamintesc că
acesta a ABDICAT definitiv,
cu anularea tuturor drep-
turilor pentru el şi pentru
urmaşii lui, născuţi în Elveţia
după abdicare!Să mai
spunem o dată, răspicat, ca
să se ştie şi să se ia aminte:
fostul rege Mihai n-a mai
fost rege de la data abdicării
„de comun acord” cu guver-
nul Petru Groza, la data de
30 decembrie 1947! 

La 10 iunie 1948,
cînd s-a căsătorit cu
Prinţesa Ana de Bourbon-
Parma, cetăţeanul civil
Mihai nu mai era nici rege şi
nici cetăţean român, după
ce, la data de 22 mai 1948,
îi fusese retrasă cetăţenia
română, lui şi mamei sale,
regina Elena, conform De-
ciziei Consiliului de Miniştri
nr. 797 din 22 mai 1948,
semnată de şeful guvernu-
lui, Dr. Petru Groza. Iată şi
textul deciziei semnate de
Petru Groza, publicat în
Monitorul Oficial cu nr. 122
(partea 1 B), din 28
mai:”Consiliul de Miniştri, în
şedinţa din 22 mai 1948,
văzând Raportul ministrului
Justiţiei.În temeiul art 41, pc
5, din legea din 19 ianuarie
1939, pentru dobândirea 
şi pierderea naționalității
(…)Decide:Art 1-Se 
retrage naţionalitatea
română următoarelor per-
soane:Mihai de Hohen-
zollern, fost rege al
României;Elena, mama fos-
tului rege al României;Elisa-
beta de Hohenzollern;Ileana
de Habsburg;Nicolae de
Hohenzollern.”

Cît de departe
merge mega-escrocheria şi
manipularea la noi în ţară!
Cît fariseism! Cîtă perversi-
tate! Cîtă minciună! Ce
lingăi de duzină sînt cei care
vorbesc despre „tronul
României”, „casă regală”,
„prinţesa X”, „prinţul
moştenitor”… 

Te apucă furia şi
greaţa! Să le fie ruşine
ziariştilor de televiziune peri-
etori, care ridică în slăvi
cloaca ruşinoasă şi profi-
toare a fostului monarh
trădător şi nu lasă invitaţii să

spună adevărul despre
cetăţeanul Mihai! „Casa”
asta de venetici, care s-a
aciuat pe teritoriul ţării noas-
tre, precum cucuveaua mov
la D.N.A., şi Iohannis la
Palat, este casa trădării, 
a ipocriziei, falsului şi
lăcomiei, a jecmănirii
poporului, „casă” care ne-a
vîndut bunicii şi străbunicii
ruşilor!

Regele Mihai a or-
chestrat unul dintre cele mai
nenorocite evenimente din
întreaga istorie a României!
În seara zilei de 23 august
1944, a anunţat la Radio că
fusese semnat un armistiţiu
cu sovieticii. 

A fost un gest unilat-
eral, care, în situaţie de
război, a echivalat cu capit-
ularea fără condiţii.
Armistiţiul a fost semnat
abia pe 12 septembrie, la
Moscova,după ce ruşii erau
deja stăpîni pe întregul teri-
toriu României, pe care l-au
călcat în picioare şi l-au van-
dalizat în chip barbar.Pentru
că nu se semnase
armistiţiul, trupele româneşti
aflate pe frontul din Moldova
şi Basarabia, care
încetaseră focul la ordinul
regelui Mihai, au fost luate
prizoniere de către
ruşi:peste 200.000 de pri-
zonieri români, care au fost
dezarmaţi, degradaţi şi
batjocoriţi, inclusiv ofițerii şi
ofiţerii superiori – generali ai
armatei române căzute în
capcana armisţiţiului cu so-
vieticii!

Aşa cum o
demonstrează documentele
vremii, declaraţia lui Mihai a
fost o minciună! Acesta şi-a
predat armata duşmanului.
Drept răsplată, pe 20 iulie
1945, mareşalul Tolbuhin i-
a înmînat „Ordinul Victoria”,
cea mai înaltă distincţie
sovietică, acordată de
Stalin. Cu aceeaşi ipocrizie,
regele şi-a pus în piept
decoraţia lui Stalin şi l-a
trimis la moarte pe
Mareşalul-patriot apoi, sub
privirea sa lipsită de demni-
tate, a început procesul de
falsificare a istoriei naţionale
sub dictatura sovietelor.
După 1989, paraziţii regali
au venit şi trăiesc pe
spinarea poporului român,
deşi fostul rege a renunţat la
absolut tot ceea ce
înseamnă domenii, palate,
cînd a semnat abdicarea,
acestea fiind ale statului
român.Dar, cum bine se ştie
însă, acea renunţare la o
parte din averea regală a
fost convenită prin consens,
în schimbul unor bunuri pe
care fostul rege şi-a dorit să
şi le ia, încărcate într-o
garnitură de tren pe care
guvernul i-a pus-o la
dispoziție, asigurîndu-i ple-

carea din ţară în siguranţă.
Veneticii ăştia să-şi

caute serviciu, cu salariul
minim pe economie, dacă
vor să mai stea în ţara
noastră! Românii nu-i vor
ierta pe Dragnea şi
Tăriceanu dacă dau curs
proiectului de lege privind
schimbare a statutului ju-
ridic al veneticilor fostului
rege. Margareta, fiica
cetăţeanului Mihai, ar primi
de la stat, anual, o sumă
uriaşă, pentru huzur. Motivul
pentru care îl ţin ascuns pe
Mihai la rece, este tocmai
această lege. După apro-
bare, Mihai va părăsi
frigiderul pentru ultimul
drum. Probabil nepotul său,
Nicholas Michael Medforth-
Mills (aşa îl cheamă, nu-l
cheamă Nicolae – de unde
mizeria asta cu prinţul Nico-
lae?) ştie mai multe, de
aceea nu i s-a permis in-
trarea în camera lui Mihai,
care ar fi goală! O bandă de
escroci străini, condusă de
actoraşul Duda, cu ştate ex-
trem de îndoielnice, a pus
mîna pe o bună bucată din
averea naţională! Dacă l-ar
fi declarat mort pe rege şi nu
l-ar fi ţinut la frigider, Mar-
gareta şi Duda şi-ar fi pier-
dut toate privilegiile oferite
ilegal de statul român, în-
cepînd cu predarea Palatu-
lui Elisabeta. Conform
prevederilor actuale, dreptul
de a mai locui în Palatul
Elisabeta nu se poate trans-
fera Margaretei, prima pe
falsa linie succesorală, după
moartea lui Mihai, decît cu
acordul Parlamentului! 

Pentru ca Duda,
pesedistul, să nu rămînă
fără palat, Dragnea şi
Tăriceanu, liderii coaliţiei de
la guvernare, au depus un
proiect de lege privind statu-
tul „casei regale”, care
prevede printre alte măriri,
scutiri, privilegii şi dreptul de
a mai locui încă 49 de ani în
Palatul Elisabeta, totul din
bani publici. Dacă Dragnea
şi Tăriceanu merg mai de-
parte cu aceste imposturi, ei
trebuie daţi afară cu regii lor
cu tot. Afară din ţară! Ca să
ia de la gura poporului, din
pensii şi salarii şi să dea mil-
iarde pentru huzur unor im-
postori leneşi din cloaca
unui trădător de ţară, crimă
se numeşte, crimă
naţională! România n-are
nici tron, nici casă regală,
afirm acestea, întărind
spusele din editorialul
„Corona regală e o piesă de
muzeu, România este
Republică. 

Da, România este
Republică! Imoralitatea lui
Carol al II-lea şi abdicarea
nevolnicului rege-trădător
au trimis regalitatea în ridi-
col şi au condamnat-o de-

finitiv la dispariţie. Carol al
II-lea nu a luat măsuri îm-
potriva corupţiei din Româ-
nia interbelică, tocmai
pentru că el, Carol al II-lea
era cel mai mare şi mai
deocheaţi dintre corupţi.
Afacerea «Skoda» i-a adus
profituri uriaşe, fiind cea mai
mare escrocherie a vremii şi
a acestui imoral. Legal şi
constituţional nu există nicio
casă regală în România!

Veneticii aceştia la-
comi şi leneşi sînt nişte prof-
itori buni de legat! Alo!,
DNA, nu mai ardeţi gazul pe
dosare contrafăcute! Autoin-
titulata casă regală are
suficientă materie primă
pentru dosare penale reale,
urgente! Comportamentul
acestor fantome frizează
ridicolul! De cînd li s-a per-
mis intrarea pe teritoriul
României, numai cu avocaţii
după ei au umblat, ca să
pună mîna pe avuţii necu-
venite din patrimoniul
naţional! 

Cum între hienele
care se autointitulează regi,
prinţi şi prinţese, lupta
intestină pentru averea
obţinută fraudulos pe
pămîntul României a
căpătat forme acute şi con-
tondente, au hotărît că e
cazul să-l scotă de la frigider
pe Mihai (aşa se explică şi
interdicţia nepotului de a-şi
vedea bunicul) şi să-l trimită
unde nu-i este locul. 

Adică la Curtea de
Argeş, într-un impunător
mausoleu, construit cu banii
poporului pe care l-a trădat.
Un trădător şi soţia lui vor
dormi somnul de veci în
pămînt românesc, ca o
insultă adusă marilor domn-
itori îngropaţi la Mânăstirea
Curtea de Argeş. Ruşine,
ruşine naţională!

Urmaşii lui Mihai nu
se mai înţeleg la împărţirea
averii frauduloase, obţinută
prin intervenţii neortodoxe,
cu avocaţi bine plătiţi.
Ruşine autorităţilor care i-au
permis revenirea în ţară şi
tuturor celor care s-au sus-
pus ordinului din afară! De-
spre asta trebuie luat la
întrebări în primul rînd fostul
preşedinte Emil Constanti-
nescu, ajuns la Cotroceni cu
spijinul divin al călugărului
Vasile! Unii colegi de presă,
bucuroşi că au şi ei cîte un
os în faţă, nu mai conte-
nesc, cu linsul catafalcului
autointitulatei case regale.
Fraţilor, aţi luat-o razna rău
de tot! Încetaţi manipularea
generaţiei tinere
neştiutoare! Nu există nicio
casă regală în România!
Mihai a abdicat în mod
ruşinos, n-a fost căsătorit cu
Anna cît a fost rege, iar
copiii lui s-au născut în
Elveţia, unde a huzurit-o pe

banii ţării noastre şi pe rec-
ompensa financiară de la
ruşi, în urma înţelegerii
criminale ordonate de Stalin
şi „parafată” de Petru Groza
şi Mihai. Cum Codruţa
Koveşi avea nevoie de aju-
tor pentru a trece într-un
plan secund faptele sale
care au întors ţara pe dos,
s-a dat drumul în presă
acestui mare os cu măduvă
aşa-zis regală! Şi acum se
bat şi se ţigănesc membrii
coşmeliei regale ca la uşa
cortului pe avuţia naţională,
nu pe altceva. Aşa ceva n-ai
să vezi nici la regii
manelelor, nici măcar la
curtea ţiganului Cioabă,
care tot rege îşi zice. Nu
uitaţi că Duda a candidat la
prezidenţiale ca un surfer.
Nu conta pentru el cum şi
de unde, dar era musai să-i
vină valul pe care să se
înalţe. Astfel de fapte grave
se întîmplă doar într-o ţară
ca România, care are
conducători de doi bani, lus-
tragii ai liderilor lumii.Să ne
aducem aminte iarăși de
ceea ce zicea marele poet
Român Octavian Goga:
„Ţară de secături, ţară
minoră, căzută ruşinos la
examenul de capacitate în
faţa Europei.Aici ne-au adus
politicienii ordinari, hoţii
improvizaţi astăzi în
moralişti, miniştrii care s-au
vîndut o viaţă întreagă,
deputaţii contrabandişti.Nu
ne prăbuşim nici de numărul
duşmanului, nici de arma-
mentul lui, boala o avem în
suflet, e o epidemie
înfricoşătoare de meningită
morală”.(Octavian Goga,
1916)Şi să mai
consemnăm, în același con-
text, spusele mai recente
ale Academicianului istoric
Florin Constantiniu (decedat
în anul 2012):”Am spus în
repetate rânduri – şi o voi
spune mereu: clasa politicǎ
din perioada post
decembristǎ este cea mai
incompetentǎ, cea mai
lacomǎ şi cea mai arogantǎ 
din întreaga istorie a 
poporului român. (…)”Politi-
cienii postdecembrişti au
făcut românilor mai mult rău
decât mongolii, ungurii,
turcii, nemţii şi ruşii dintot-
deauna la un loc.”

- continuare în pagina a 16 -a
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Tăcerea de după potopul roșu…Tăcerea de după potopul roșu…

Cezar Adonis

Mihalache

MMine le „afiliază” și
pe astea la o confederație
sindicală! Păi’, cum să-ți
permiți să mai fii o asociație,
o fundație de utilitate
publică, iar el, sistemul, să
nu aibă o gheară înfiptă în
gâtul tău „civic”. Preventiv!
Asta pentru acele
organizații care vor trece de
„lapidarea” cu invenții leg-
islative pe care o face sis-
temul la adresa tuturor
nealiniaților.

Și trebuie să ai cu
adevărat tupeu și nesimțire
să vii tu, mecanism lipit de
dinții angrenajului politic, să
impui ong-urilor să-și de-
clare veniturile, înainte de a
te fi jurat că o vor face și
partidele! Dar și asta e o
formă de stat „paralel”, nu?!
Una în care partidele nu-și
declară veniturile, sau o fac
după propriile interese,
rămân și cu banii din cam-
paniile ilicite de strângere a
fondurilor și nici nu pot fi ex-
ecutate de terții care le-au
făcut afișe, bannere! În
schimb, asociațiile și
fundațiile trebuie bine striv-
ite între dinții (paraleli, pen-
tru ele, oblici pentru clasa
politică) ai sistemului!

Dar, în fond, asta

înseamnă să fii guvernant-
mafiot! Să folosești Execu-
tivul, aflat în slujba țării, pe
post de casă de avocatură
pentru infractorii politici, și
pe post de executiv cu
titlu… executoriu la adresa
societății, productive, prin
firmele ei, și civică, prin ong-
uri, asociații și fundații

împinse acum spre un zid,
nu al plângerii (că ăla e a lui
Dragnea!), ci al supunerii.

Și, de fapt, nu ar fi o
problemă cu adevărat
deranjantă nici măcar de-
clararea veniturilor de către
ong-uri! În afara de cea
legată de moralitatea
acelora care o cer, părți a
unei clase politice care își
protejează până la anoni-
mat escrocheriile din visteri-
ile de partid.

Dinții cu adevărat
selectivi se găsesc în alte
prevederi. Precum simplifi-
carea procedurilor de lichi-
dare a unui ong dacă nu își
declară veniturile pentru
fiecare individ cotizant (dar
ce facem cu donațiile anon-
ime, cu sms-urile pentru
câte un incubator sau cu

vărsarea celor doi la sută?!),
pentru a o aduce în poziția
în care trebuie să o ia de la
capăt în postura dorită de
guvernanți: în genunchi,
cerșind bunăvoințe, dând
asigurări și garanții ale
uniformizării…

Arma folosită de gu-
vern pentru a decide care
fundații mai merită statul de
utilitate publică, iar prin ur-
mare finanțări de la buget,
este imorală și inegală! Pen-

tru că ong-urile civice tre-
buie să controleze ele sis-
temul politic și
guvernamental, să vadă
când dinții acestuia
zdrobesc drepturile și
libertățile noastre, nu „bino-
mul” politico-executiv să le
decidă rostul pentru soci-
etate!

Mai ales că
asociațiile sunt chiar ultima
redută în fața revărsării de
ciumă roșie, de acum printr-
o adevărată mare adunare
națională regândită la
nivelul unor sindicate stre-
curate prin toate cotloanele
societății aflată în program
accelerat de comunis-
toidizare, sindicate care
primesc drepturi demne de
o adevărată nouă clasă, de
peste mijloc!, de

neonomenclaturiști, cu
reprezentare de la nivel
național la cel local, prin
prefecturi, primării, cătune și
alte locuri în care noii
activiști ai puterii își vor găsi
fotoliile de maimuțăreală în
rolul a zeci de noi „mici
dumnezei”.

Căci da, din mo-
mentul în care cea mai
mare federație sindicală a
bătut palma cu Guvernul,
primind locuri de
reprezentare și impunere
prin fiefuri-sinecuri din care,
la umbra anonimatului sindi-
calisto-politic, să taie și să
spânzure (căci acolo ne în-
toarcem), societatea este
pierdută. Pierdută pentru cei
ce mai cred în libertățile de-
mocratice, dar câștigată de
sistemul neocomunistoid
pretotalitar al acestor vre-
muri de nepăsare civică.

Deja e destul de
târziu și pentru un apel la
„deșteptare!”. Iar speranța
din acel ultim turn de veghe,
prin speranța-rugă „Dum-
nezeu să ne ajute!” e pe
cale să devină caducă,
strivită într-un timid murmur
de vremuri cenușii: „Dum-
nezeu să ne apere…”.

●
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ÎÎntr-o altă ordine
deÎidei, publicaţia Socant.ro.
ne face să înţelegem
dedesubturile recentelor
manifestaţii de stradă. „Două
milioane o sută de mii de oa-
meni care muncesc nu au
contribuţiile plătite la Stat, de
către 168 000 de Societăţi
Comerciale. De aici opoziţia
patronatelor şi a investito-
rilor”, care i-au scos pe
salariaţi în stradă sub
ameninţare şi sub pretextul
minciună că li se micşorează
salariile. Jumătate din
numărul angajaţilor din privat
nu beneficiază de asigurări
de sănătate, pensie, şomaj
etc. Mai mult de 200 000 de
patroni îşi bat joc de angajaţii
lor. Dar ei ţipă la proteste,
deşi habar nu au cu ce se
mănîncă revoluţia fiscală de
2 lei a guvernului Hagi Tu-
dose. Să mai adăugam furtul
imens al Multinaţionalelor,
care scot din ţară banii furaţi
românilor, 6 -7 miliarde Euro
pe an, furt ce va fi stopat prin
aplicarea Directivei 1164/U.E.
Lesne de înţeles de ce fac
scandal multinaţionalele, dar
şi D.N.A. şi S.R.I., care le
apără. Din acest motiv au
băgat marii patroni români în
puşcărie. Pentru a proteja
furtul multinaţionalelor. Tot

din acest motiv sînt scoşi în
stradă, contra plată sau prin
ameninţarea pierderii locului
de muncă – exemplarele
docile haştag-rezist! Ca să
apere (inconştient!?) aceste
hoţii imense!

Iohannis ce face în
acest răstimp ? De pe poziţia
de preşedinte al statului para-
lel, atotputernicul şi
atotcuprinzătorul orgolios şi
autist în toate, Iohannis îşi
pregăteşte o a doua venire
pe norii feisbucului. Încă un
mandat cu acest preşedinte-
slugoi al stăpînilor din afară şi
din interior, care îl ţin încoro-
nat la Cotroceni, va fi o încă o
calamitate pentru România.
Total în contradicţie cu
morala şi demnitatea pe care
un preşedinte de stat trebuie
să le afişeze, dacă chiar nu le
are, Iohannis bate din pinteni
şi sare la creasta lui
Tăriceanu, folosind un limbaj
de cartier. Parafrazînd limba-
jul său, ar suna cam aşa: băi,
Tăriceanu, obsedatule,
termină cu „megaţopăiala”, te
pui cu mine? Eu sînt statul
paralel, eu îi acopăr pe
mafioţi să stea uniţi, da’ nu
vreau să recunosc! Ce poţi
să-mi faci? Intervenţiile mes-
chine ale lui Iohannis în toate
împrejurările cheie, începînd
cu cea de la Colectiv, sînt
nişte scîntei periculoase care
vor face, pînă la urmă, ca bu-

toiul intern cu pulbere să sară
în aer! Călin Popescu
Tăriceanu i-a dat o replică
usturătoare, pe care Iohannis
chiar o merita: „Aţi afirmat azi
că în România nu există nici
forţe oculte, nici forţe subter-
ane şi nici stat paralel. Ba
există, domnule preşedinte,
iar dumneavoastră sunteţi
produsul acestor forţe, având
rolul de a executa întocmai şi
la timp planurile oculte ale
statului paralel. 

Doar nu vă închipuiţi
că aţi câştigat alegerile din
2014 pentru inexistente
merite politice sau pentru
ilegalităţile comise în calitate
de primar al Sibiului. Nu. Aţi
fost ales de statul paralel să
câştigaţi alegerile pentru că
sunteţi şantajabil cu dosare
penale şi, deci, uşor de
manevrat de cei care
controlează cu adevărat
statul paralel. Când e vorba
despre adversari politici, ter-
menul dvs. preferat este:
«penal». Ce adjectiv credeţi
că vi s-ar potrivi după ce s-a
dovedit că familia dvs. a
obţinut prin fals şi uz de fals
nişte spaţii locative valoroase
la Sibiu în perioada când eraţi
primar? Sînt adevăruri pe
care nu mulţi îndrăznesc să
le prezinte în public de teama
unor represalii pe bază de
dosare şi cătuşe. Ei bine, eu
nu sunt timorat nici de

dosarele pe care le 
fabrică la comandă zeloasa
dumneavoastră colabora-
toare, Codruţa Kovesi, şi nici
de alte instrumente utilizate
de «statul paralel» pentru
arestarea, compromiterea,
chiar condamnarea sau
îndepărtarea din viaţa publică
a adversarilor dvs. politici”,
notează preşedintele Senat-
ului, Călin Popescu
Tăriceanu.

Ba, ar trebui să fiţi
timorat, domn’e Tăriceanu!
Ciocul mic şi poziţia de drepţi,
altfel nu se ştie cum şi cînd
veţi zbura din şaua motoci-
cletei! „Nimic nu îi dă mai
mult curaj unui om fricos
decît frica altuia. Cu G.P.S.-ul
şi busola defecte, Iohannis
vorbeşte aiurea, cînd la
stînga, cînd la dreapta. Toate
declaraţiile sale publice şi
toată „miştocăreala” (ca să
vorbesc în limbajul său cult)
stîrnesc îngrijorare şi
trădează o suferinţă veche,
cunoscută românilor: purtatul
de grijă altuia, chiar şi atunci
cînd nu i se cere. Ştiţi prover-
bul: „Cîinele moare de drum
lung şi prostul de grija altuia”.
Iohannis repetă întruna ca un
robot: „Apreciez activitatea
Justiţiei şi am încredere în
ea! Care Justiţie, pardon?
Achitări pe bandă rulantă a
infractorilor, rechizitorii după
ureche, lipsă de probe,

interceptări ilegale, transcrip-
turi după ureche, martori sau
inculpaţi care au declarat că
au fost forţaţi şi şantajaţi să
declare ce vor procurorii!
Asta înseamnă justiţie pentru
Iohannis! Dacă ar îndrăzni să
afirme altceva, atunci, hocus-
pocus-preparatus, reapar
dosarele pitite şi chiar îi poate
fi săltata nevasta, care are
legătură cu dosarul casa din
Sibiu.Existenţa unui stat
paralel D.N.A.-tic şi S.R.I.stic
nu este o obsesie a fostului
manechin Tăriceanu, ci o re-
alitate extrem de periculoasă,
la fel ca şi obsesiile evidente
ale lui Iohannis, care au făcut
mult rău ţării şi cetăţeanului
român. Cînd preamăritul
„neamţ” va călca strîmb, ime-
diat îl va băga la răcoare
statul paralel, ca să scape de
el! Pentru că, sigur, nu-i aşa,
au lucrat împreună cu
mănuşi, iar în spatele uşilor
închise de ei sînt secrete
dătătoare de fiori şi schelete
în dulapuri. Toate eveni-
mentele din ultimii ani conduc
spre un singur rezultat: uni-
tatea de nezdruncinat a
mafioţilor de rang înalt în jurul
D.N.A. şi S.R.I.!
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