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„Akbar romanes” – o mârțoagă țigănească „Akbar romanes” – o mârțoagă țigănească 
pe post de cal sirian!pe post de cal sirian!

Cezar Adonis
Mihalache

ÎÎn țigănie nu mai e
așa mare sărbătoare… Că
s-ar putea să nu mai
meargă la „Jermania”, la
„muncă cinstită”, ci la…
muncă. Ba, s-ar putea să-i
pună ăia cu forța la muncă,
în fabricile auto, așa cum a
diktat Merkel industriei auto
germane, într-un soi de „Ar-
beit macht frei”, dar de data
asta pentru refugiați!

Și e mare tristețe
prin țigănie că s-au găsit unii
mai hoți ca ei! Care le fură
portul (ce ironie!) și îi dau pe

sirieni drept țigani, să treacă
granițele mai ușor.

Pesemne, călăuzele
de refugiați (culmea ironiei,
nişte ţigani din Ardeal) au
prins „şpilul”. Au observat
că, în obiceiurile lor no-
made, refugiații seamănă la
marginea drumurilor şi prin
tabere cam ce lasă și țiganii
pe unde trec, așa că au pus
straie ţigăneşti pe sirieni și i-
au trecut granițele fără prob-
leme. Că dacă vameşii
unguri, austrieci ori nemţi
văd ţigani, se dau deoparte
şi nu mai întreabă de acte!

Și nu le-am plânge
țiganilor de milă, să vadă și
ei cum e să fii „împrumutat”,
dar treaba e prea gravă
pentru a nu ne pune pe gân-
duri.

Pentru că, azi,
refugiații se dau drept țigani,
mâine o să li se zică romi și
iar o să se întoarcă nedrept
ura Europei, a populațiilor
acesteia, nu a liderilor, la
adresa noastră.

Iar treaba e că, dacă
fundațiile țiganilor au sărit ca

arse, disperate de reușita
procesului de „asimilare” a
romului troian, împins pe
post de cal de avangardă
siriană în inima Europei,
atunci, poate că ar trebui să
ne sesizam și noi. Că,
mâine-poimâine, iar
încasăm un anti-schenghen,
de data asta un gard în inte-
riorul gardurilor deja ridi-
cate…

Țiganii riscă să-și
piardă dară, pe lângă „port”,
și obiceiurile lor de drept.
Sau „drepturile” lor ca obi-
ceiuri! Să cerșească alții în
locul lor, că nici ăia, serviţi
Europei pe post de refugiaţi,
nu s-or înghesui toţi cu

munca. Pentru că cine o să
mai deosebească țiganul
creștin de „rromul” lui „allahu
akbar”? Şi s-ar putea să se
schimbe şi strigarea, de la
„Allah Akbar” la un „Akbar
Romanes”!

Adevărul e că
ţiganul ar fura şi apocalipsa!
Or, cum să nu facă un ban
din straiele lor ajunse mai
valoroase decât un
paşaport falsificat? Că la ei,
cu cât sunt mai jerpelite
hainele, cu atât par mai de
ale etniei!

Şi totuşi, de ce s-au
supărat liderii ţigăniei? Păi,
dacă la redistribuirea lui
Merkel, ajung înapoi în
România, ba, poate mai rău,
sunt deportaţi pe alt conti-
nent, taman ei, ţiganii
neaoş?! Şi nu „refugiaţii”! Și
nu ar fi ironic ca fostul min-
istru Cioroianu să se
dovedească un clarvăzător,
care i-a „strămutat” pe ţigani
undeva pe o insulă, cu mulţi
ani înainte?! E drept, acum,
s-ar putea să vorbim de o
insulă ceva mai mare!

Dar nici pe ţiganii
noștri, negustori de refugiaţi,
nu ne putem supăra…
Dimpotrivă! Căci, fără să
ştie, sunt nişte ţigani care ţin
cu ţara! Și poate ne scapă
de posibilii teroristi infiltrați!

Treaba e să nu se
întâmple şi invers. Adică, să
ia refugiaţii straiele ţigăneşti
şi să vină în România, să se
aciueze pe lângă sate, ca
ţigani sadea, că pe aici
oricum nu îi întrebă nimeni
nimic! Că am cădea singuri
pe post de „proasta” satului
european! Ori să ne trimită
UE, pe lângă cota de
refugiaţi, şi seturi de ţigani
în programele de returnare.

Pentru că acum parcă
prinde înţeles şi acţiunea
francezilor de a desfiinţa
masiv taberele de ţigani.

Să ne trăim însă şi
dulcea răzbunare! Că en-
glezii se dădeau rotunzi şi
fiţoşi, să nu carecumva să le
calce ţiganii români
bătătura, dar sunt gata să
primească „mii de refugiaţi
sirieni, suplimentar”. Or, ce
haios va fi să îi vedem cum
o să-i caute pe sub „fuste”,
să vadă dacă sunt ţigani eu-
ropeni sau sirieni
„ţiganizaţi”!

●

Să fii fiu al propriilor fapte e unSă fii fiu al propriilor fapte e un
principiu onorant şi viu!principiu onorant şi viu!

George
Petrovai

DDe câteva ori în
grandiosul roman Don Quijote
de la Mancha, cu certitudine
cel mai pilduitor şi desfătător
roman al tuturor timpurilor şi
una din cărţile de căpătâi ale
omenirii (toată viaţa William
Faulkner a citit şi recitit Biblia
şi înţeleptele nebunii ale is-
cusitului hidalgo şi ale mult ha-
zosului său scutier), de câteva
ori, deci, Cervantes reia spusa
„Fiecare om este odrasla

faptelor sale”, cu vădita intenţie
ca cititorii să bage la cap a
cest adevăr incontestabil,
dimpreună cu alte nenumărate
şi nepreţuite învăţături, precum
„Omul fără onoare e mai rău
decât mort”, „Teama de Dum-
nezeu este începutul
înţelepciunii” sau „Lăcomia
pierde omenia”, care – atât
luate în parte, cât mai ales în
întregul acestei capodopere –
bucură inimile însetate de fru-
mos şi îndestulează sufletele
dornice de-a şti.

Iată de ce Miguel de
Unamuno nu numai că-l
consideră pe Don Quijote un
desăvârşit cavaler, adică aşa
cum ni-l înfăţişează Cervantes
– „totdeauna cuviincios în
purtări” şi cu gândurile îndrep-
tate „totdeauna către ţinte
înalte, care sunt acelea de-a
face bine tuturor şi rău
nimănui”, dar în vastul eseu
Viaţa lui Don Quijote şi Sancho
i se adresează cu „domnul
nostru Don Quijote”, ceea ce
înseamnă că vede în el un
Iisus spaniol, şi asta pentru
faptul că „Don Quijote şi San-
cho au existat aievea şi cu
adevărat, şi că toate câte ni se
povestesc despre el s-au pe-
trecut într-adevăr şi chiar aşa
cum ni se povestesc”!

Iar diferenţa dintre Don
Quijote şi nevrednicii noştri
politruci este ca de la cer la
pământ după ce Sancho

Panza afirmă despre stăpânul
lui „Nu-i smintit, ci-i numai prea
cutezător” şi după ce-şi
exprimă deplinul devotament
prin memorabilele vorbe:
„...pentru curăţia asta a lui mi-
e drag ca ochii din cap, oricâte
nerozii ar tot face”.

Da, căci politrucii noştri
postdecembrişti, ticăloşiţi până
în măduva oaselor, nu numai
că încearcă să fugă de
răspunderea faptelor comise
mai ceva ca dracu de tămâie,
tăgăduind din răsputeri că 
ar fi odraslele potlogăriilor
săvârşite, sau – atunci când

tăgăduirea nu mai ajută –
târându-se în genunchi şi
cerând cu lacrimi în ochi iertare
de la lichelele cu puteri de-
cizionale (vezi scena deplinului
penibil, impecabil interpretată
de Varujan Vosganian), dar –
cu excepţia lor şi a membrilor
clanului mafiot din care fac
parte – ajung în timp record să
le fie dragi tuturor celorlalţi
(românii pe care cică-i
reprezintă) mai ceva ca sarea-
n ochi.

Din această
incalificabilă stare de lucruri îşi
trage seva un alt prosper para-
dox românesc: Deşi cam toate
instituţiile centrale ale statului
nostru tâlhăresc (Parlament,
Guvern, Preşedinţie, ministere)
sunt arătate cu degetul şi înju-
rate pe rupte de grosul
românilor, totuşi ei nu se
revoltă, ci se înarmează cu
răbdarea resemnării şi se
încurajează cu speranţa
disperării, chiar dacă e vădit
pentru oricine că, la actuala
ruină calculată şi dirijată a
României, după o schimbare în
bine a macazului politic ar fi
nevoie de un alt sfert de veac
pentru îndreptarea ei socio-
economică şi de o jumătate de
secol pentru cea moral-
spirituală.

●
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„Migranţii” - sinuciderea naţională?„Migranţii” - sinuciderea naţională?

Ion
Măldărescu

RRepetatele trageri de
urechi şi puneri la colţ 
ale României, „indicaţiile
preţioase" mincinoase ale unui
baross-an al U.E., aroganţele
ostile ale scorpiei britanice 
cu titlu aristocratic,
„monitorizările" prescrise de
canoanele globaliste - în detri-
mentul statului român -, au
făcut ca la 1 ianuarie 2007,
România să fie sechestrată în
lagărul post-sovietic numit Uni-
unea Europeană. Nu oricum, ci
cu preţul austerităţii severe, cu
preţul unor politici fiscale şi so-
ciale devastatoare contextului
intern. 

Chipurile, ni s-ar fi
făcut o imensă favoare cu in-
trarea în Uniune! Mare tam-
tam, surle şi trâmbiţe, la fel
cum erau conduşi condamnaţii
secolelor trecute în piaţa
publică la spânzurătoare sau
decapitare, aşa am fost noi
înşelaţi să ne punem capul pe
ghilotină străină... vorba lui
Constantin Tănase: „... Dar cu
asta ce-am făcut?". Cu ce ne-
am ales? Judecând, nu în stil
„socialist", ci după principiile
„capitaliste", care sunt avanta-
jele României? La fel cum
dresorii câinilor trăgători de
sanie leagă o bucată de carne
de o prăjină, atârnând-o în faţa
câinilor, iar aceştia aleargă s-o
prindă, ni s-a fluturat prin faţa
ochilor, încă nedeschişi sufi-
cient, libera circulaţie în U.E. şi
morganaticul Schengen. Şi dă-
i şi alergă peste graniţă, în
căutarea unui trai mai bun! Mai
apoi, condiţionările restrictive
şi tendenţioase ale Uniunii au
început să curgă cu nemiluita.
Cotizaţia, cotizaţie! Ce mai
sume uriaşe plăteşte România
anual! Astăzi, când România
mai primeşte/absoarbe ceva
sume alocate pentru diverse
investiţii, se cheamă că aces-
tea au fost realizate cu „bani
europeni”. Care „iuropeni”,
Musiu, că din cotizaţia
românească nici măcar o
treime nu se întoarce la
baştină? În urmă cu câţiva ani,
doi papagali europeni, Berlus-
coni şi Sarkozy s-au purtat cu
românii de parcă ar fi fost scur-
surile continentului. Marea Bri-
tanie a intrat în falsă alertă
generală că va fi invadată de
români. Astăzi, Frau Führer
Merkel dă un „Befehl"
cetăţenilor republicilor unionale
ale conglomeratului celor
douăsprezece stele, sub forma
lecţiilor de conduită morală şi
„umanitarism” faţă de
„imigranţii”, somând pe cei
care nu se conformează „Be-
fehl-ului” că vor fi „amendaţi”.
Frau Merkel, te-a numit cineva
Führerul Europei? În con-
cluzie, nu se discută dacă
statele componente ale U.E.
pot sau nu pot să fie de acord
cu „găzduirea” suspecţilor mi-
gratori. Doar numărul
imigranţilor (redenumiţi ad-hoc
„refugiaţi" politic) mai poate fi
negociat.

Spre deosebire de alte
migraţii, aceasta care acum a
invadat Europa nu este un

fenomen spontan, ci un sce-
nariu meticulos şi îndelung
elaborat. Nu ne confruntăm cu
o migraţie „normală", ci cu o
operaţie programată în curs de
desfăşurare, fapt ce mă
îndreptăţeşte să susţin că ne
confruntăm cu un război mon-
dial sub o formă inedită. Altfel
spus, un război „asimetric", un
război non-convenţional, un
război subteran declanşat
tacit, dar cu proceduri inedite şi
cu efecte mult mai
distrugătoare decât cele două
mari conflagraţii mondiale, cu-
mulate celorlalte conflicte ar-
mate ale istoriei umanităţii.
Scopul a fost enunţat de Henri
Kissinger, unul dintre
protagoniştii „vizibili” ai New
World Order (N.W.O.): „Depop-
ularea ar trebui să fie cea mai
mare prioritate a politicii ex-
terne faţă de lumea a treia,
pentru că economia S.U.A. va
necesita cantităţi tot mai mari
de minerale din străinătate, în
special din ţările mai puţin dez-
voltate. [...] Ilegal o putem face
imediat. Constituţional va dura
puţin mai mult. [...]” „Pietrele
Îndrumătoare" de granit din
Noua Georgie (S.U.A.), insta-
late în anul 1980, de nişte
„anonimi" erijaţi în dumnezei,
recomandă în 12 limbi, demo-
cidul unui procent de 92 la sută
din populaţia planetei. Prima
dintre acestea precizează:
„Menţinerea populaţiei sub 500
de milioane de locuitori, într-un
echilibru perpetuu cu natura”,
iar ultima: „Nu fiţi un cancer
pentru pământ - lasaţi loc na-
turii”. Au omis autorii să
menţioneze dacă ei sunt sau
nu pe lista supravieţuitorilor.

La Turnul Babel din
Bruxelles sar scântei. Spiritele
s-au aprins şi pendulează între
apeluri şi ameninţări, precum
inscriptoarele unui seismograf,
fundal pe care Germania a pus
în practică cel mai mare şantaj
din istoria U.E. Pliindu-se pe
actuala politică a Führerului
Merkel, prezentată ca un fel de
Maica Tereza a imigranţilor
(imigranţii contemporani o
numesc „mama noastă”),
ipocrizia europarlamentarului
german Elmar Brok iese în
prim plan. Nu cu mult timp în
urmă, acesta susţinea că
„ţiganii din România, Ungaria,
şi Bulgaria să fie amprentaţi ca
să nu mai profite de sistemul
de asistenţă socială din Ger-
mania”. Dacă măsura urmărea
respingerea şi blocarea acce-
sului tuturor cetăţenilor celor
trei state pe piaţa muncii ger-
mane, acum, Germania şi-a
declarat disponibilitatea de a
absorbi 800.000 de imigranţi
anual. Pactizează cu diavolul?
Îi e frică de ISIS sau e
inconştientă? Migranţii aduşi
cu banii elitelor diabolice din
umbră sunt liberi să penetreze
„infailibilul" sistem german,
care le va acorda imediat drept
de muncă pe toată durata cât li
se procesează cererile de azil,
oferind şi riscul inclus, de a
avea - pe teren propriu - o
imensă surpriză. Frau Führer
Merkel obligă statele U.E.,
printr-un „Befehl" ilegal, să
înghită pe nemestecate
cantităţile de „imigranţi" fixate

„de la centrul de comandă al
lumii”.

Germania ameninţă
că, dacă statele membre nu
vor accepta cotele obligatorii
de imigranţi, libertatea de
mişcare în interiorul U.E. va
cădea. Procedând astfel, Ger-
mania restricţionează liber-
tatea de mişcare în Europa,
asumându-şi riscul unei sur-
prize. Nu din cele mai plăcute.
„Befel”-ul, mai drastic decât pe
vremea diktatelor, mă pune în
dilemă: U.E. este noua formă a
Uniunii Sovietice sau reconfig-
urarea celui de-Al Treilea
Reich?! Din nefericire, avem
de-a face cu ceva mult mai
grav, cu cel de-Al Treilea
Război Mondial pentru instau-
rarea oficială a N.W.O. 

Afirmaţia se bazează
pe declaraţia aceluiaşi Henry
Kissinger, făcută în urmă cu
peste patru decenii: „Azi,
America ar fi indignată dacă
trupele O.N.U. ar intra in Los
Angeles pentru a restabili or-
dinea. Mâine vor fi recunosca-
tori! Acest lucru va fi valabil mai
ales dacă li s-a spus în preala-
bil că există infiltrate în mijlocul
lor ameninţări din afară, in-
diferent dacă sunt reale sau
fictive, care pun în pericol
însăşi existenţa noastră.
Aceasta va fi valabil şi în cazul
tuturor popoarelor din lume iar
ele vor dori să fie eliberate de
acest rău. Singurul lucru de
care fiecare om se teme este
necunoscutul. Atunci când este
prezentat acest scenariu, drep-
turile individuale vor fi de bună
voie abandonate de către oa-
meni, mai ales dacă
bunăstarea lor va fi garantată
de către Guvernul Mondial".

De-a lungul istoriei
umanităţii, migraţiile s-au
repetat sub diverse forme, ma-
terializându-se prin deplasarea
grupurilor aparţinând unei an-
umite naţii, fie în războaie de
cucerire, fie în refugii. În urmă
cu peste o mie de ani, „Cruci-
adele” au provocat pierderi
umane considerabile.
„Civilizaţia” europeană a inva-
dat cele două Americi
masacrând „pieile roşii",
cazându-i pe supravieţuitori în
rezervaţii şi confiscându-le
pământurile. 

Cea mai „democrată”
ţară din lume tace chitic atunci
când este vorba de masacrul
indienilor. Consecinţele marilor
conflagraţii mondiale şi-au pus
amprenta pe fuga multor eu-
ropeni în „ţara făgăduinţei”.
Dacă toate acestea au fost
rezultatul derulării eveni-
mentelor, nu tot astfel se
întâmplă astăzi. Imediat după
marea cacealma a
„primăverilor” europene din
1989, a revoluţiilor de catifea şi
a decembriadei din România,
deschiderea graniţelor a oferit
şi aspecte scăpate din sce-
nariu. După ce a dat României
lecţii de „toleranţă” faţă de
minorităţi, după ce statul
român a elaborat şi aplicat legi
mai permisive decât în orice
altă ţară faţă de minorităţi,
trezindu-se pe cap cu
reprezentanţii unei etnii migra-
toare ce se declarau români,
ipocritul Occident s-a speriat

de obrăznicia şi agresivitatea
migranţilor tuciurii ai Europei
anilor '90 ai veacului trecut.
Prompt, acelaşi Occident „tol-
erant” s-a grăbit să-i stigma-
tizeze pe români - fără
discernământ - numindu-i pe
toţi români nu doar cerşetorii
invadatori, ci „ţiganii” Europei.
Şi se bate toba la Bruxelles că
în U.E. nu se face discriminare!

Dacă astfel se
prezintă (sumar) situaţia pe
plan general, în România,
ecourile oscilează. Şeful statu-
lui, conştient că i se
contorizează gafele, încearcă
o „rezistenţă” de ochii lumii,
afirmând timid şi ambiguu:
„Cred că fiecare stat membru
are dreptul să acţioneze în
funcţie de situaţia specifică pe
care o are, conform
capacităţilor şi posibilităţilor pe
care le are”. Premierul, anunţă
că numărul imigranţilor nu
poate depăşi 1.700, faţă de cei
peste 6.000 dictaţi de Brux-
elles. Erijându-se în
reprezentantă a voinţei
naţionale, madam Renate
Weber, strigă din colivia
europarlamentară: „Cu
siguranţă, nu, pentru că
numărul celor care astăzi sunt
deja în Europa este foarte
mare. Pentru că este o situaţie
cu totul excepţională, aş vrea
să folosim termenii în mod
corect, nu vorbim de imigranţi,
vorbim de persoane care se
consideră ele cel puţin solici-
tante de azil politic, deci
refugiaţi cărora li se aplică
prevederile Convenţiei cu
privire la statutul refugiaţilor
[...]. Deci cota pe care Româ-
nia o spune, dacă ne raportăm
la numărul total al acestor per-
soane, nu cred că este
generoasă. [...] Poziţia
României ar trebui schimbată
strict în sensul în care ar trebui
să înţelegem că faptul că noi
avem astăzi capacitatea
efectivă, prin centrele acelea
care există în România, de a
adăposti 1.700 de oameni este
o chestiune în timpuri normale.
Câtă vreme însă ai în Europa
o criză umanitară de nivelul
celei actuale, fiecare ţară cred
că trebuie să se replieze din
mers şi astfel de locuri de prim-
ire cred că pot fi create din
mers. Mie nu mi se pare,
sinceră să vă spun, cifra de
şase mii (6.000 nu e o cifră,
madam, este număr - n.n.)
exagerată, în raport cu
populaţia pe care o are Româ-
nia, în raport cu faptul că evi-
dent pentru cazarea acestor
persoane Uniunea Europeană
va contribui şi ea financiar
[...]"[4]. Nu ştiu pe cine
reprezintă această purtătoare
ilegală de creier, dar, în cazul
de faţă nu reprezintă interesele
României! Pe români i-a între-
bat ce părere au? Oare câţi
„refugiaţi" va găzdui gândi-
toarea în casa - casele (?) -
sau în cabinetul de avocatură
din România? Câţi „refugiaţi"
va hrăni din „modestul" salariu
de europarlamentar? Locuri de
muncă nu se găsesc nici pen-
tru români. Pe imigranţi îi va
angaja la tuns gazonul
locuinţelor sale? Să creadă
cine vrea, eu, nu!

Scopul „Noii
Civilizaţii”, promovat de
susţinătorii robotizaţi ai
mentalităţii mult trâmbiţatului
„multiculturalism”, urmăreşte
distrugerea naţiunilor omo-
gene prin amalgamarea lor
într-o masă nedefinită de albi,
negri şi asiatici, o populaţie
metisă uşor de dominat,
deznaţionalizată, facil de sub-
ordonat controlului total şi
reprimarii oricărei rezistenţe
faţă de N.W.O. Concomitent,
prin criminala manipulare a
mass-media aservită, ni se im-
pune negarea propriilor origini
şi a identităţii naţionale. Sin-
gura opţiune: referendum.

Art. 3 Par. (4) din
Constituție precizează: „Pe ter-
itoriul statului român nu pot fi
strămutate sau colonizate
populații străine”, și Art 95, Par.
(1): „În cazul săvârșirii unor
fapte grave prin care încalcă
prevederile Constituției,
Președintele României poate fi
suspendat din funcție de Cam-
era Deputaților și de Senat, în
ședință comună, cu votul
majorității deputaților și sena-
torilor, după consultarea Curții
Constituționale. Președintele
poate da Parlamentului
explicații cu privire la faptele ce
i se impută”., Preşedintele
României și Prim-Ministrul
României se fac vinovaţi de
încălcarea prevederilor
Constituţiei. Acceptarea şi
găzduirea pe teritoriul naţional
a mii de refugiaţi, care, printre
alte probleme economice și so-
ciale, vor schimba și structura
demografică a României și vor
transforma statul național într-
un stat multinaţional, se
încalcă Art. 1, Par (1) din
Constituția României: „Româ-
nia este stat național, suveran
și independent, unitar și indi-
vizibil”. Mai mult ca oricând,
este obligatorie aplicarea arti-
colului 35 din „Declaraţia drep-
turilor omului și ale
cetăţeanului" din anul 1793)
„Când guvernul violează drep-
turile poporului, insurecţia este,
pentru popor şi pentru orice
parte a sa, dreptul cel mai
sacru și cea mai indispensabilă
dintre îndatoriri." Unica soluţie
ce se impune în astfel de
cazuri, când securitatea
naţională este în pericol, este
referendumul, nu deciziile Uni-
unii Europene. Cât despre
Schengen... un exemplu de
discriminare mai demonstrativ
ar fi greu de găsit!

REFERENDUM! Nu
avem altă alegere, alternativa
este sinuciderea naţională!

●



4 Tichia de politician

Crucea de pe Casa PoporuluiCrucea de pe Casa Poporului

Ion
Coja

ÎÎn toamna lui 1989
pe Casa Poporului s-a
înălțat un imens drapel tri-
color. Era de dimensiunile
cele mai mari pe care le
avusese vreodată tricolorul
românesc. 

În bună proporție cu
dimensiunile edificiului dea-
supra căruia flutura: cel mai
mare din lume! Îl vedeam
bine de la etajul opt, unde
locuiesc. Primele două
catarge s-au îndoit de la
puterea vîntului care se
umfla în faldurile tricolorului,
ca-n pânzele unei imense
corăbii. Corabia poporului
român…

Al treilea catarg a
rezistat vântului puternic la
acea înălțime și drapelul flu-
tura voinicește deasupra
Bucureștiului și a României,
îmi ziceam eu, poetic, când
ne dădeam zilnic
bunădimineața! Flutura de
câteva luni bune când, într-
o dimineață, a fost dat jos
de pe Casa Poporului
Român, iar catargul a fost
demontat. Era în primele
zile ale anului 1990…

Orice drapel este un
semn! Ridicarea și
coborîrea unui drapel este
un semn. Evident, era un
semn și coborîrea drapelu-
lui tricolor de pe Casa

Poporului, iar demontarea
catargului, pentru a nu se
mai putea ridica drapelul
acela imens, adică măreț,
era tot un semn. Un semn
pentru ce avea să urmeze:
deromânizarea României!

M-am interesat:
drapelul fusese coborît din
ordinul lui Petre Roman și
Andrei Pleșu. Dau vina unul
pe altul când am întrebat
public de la cine ne vine
acest semn de adversitate
față de chipul românesc al
României!… Le repugnă
dintotdeauna tricolorul și nu
au ezitat să ne-o arate și
nouă, în felul cel mai ex-
plicit!

Am suferit câinește,
căci mi-am dat seama că di-

mensiunile drapelului
coborît sunt proporționale și
cu răul ce va să urmeze: cel
mai mare din istoria Nea-
mului…

Pe vremea aceea
mai trăia părintele patriarh

Teoctist și am avut norocul
să fiu îngăduit în preajma sa
în câteva rânduri. La o astfel
de întâlnire am comentat
împreună semnul pe care
ni-l face Naiba, semn cinic,
de siguranță de sine că de
data asta va fi să dea
bunului și blândului popor
român lovitura ultimă, fatală.
Cei ce dăduseră jos
drapelul tricolor n-o
făcuseră întâmplător, din
prostie sau din răutate
tâmpă, o făcuseră cu pro-

gram… Programul amintit!
Pritocit cu grijă și profesion-
alism, cum s-a văzut și se
vede în continuare.

Am înaintat către
Prea Fericitul o propunere,
o idee: dacă nemernicii

ăștia s-au bucurat când au
dat jos drapelul tricolor, să-i
facem să-și muște mâinile și
să punem în locul tricoloru-
lui o cruce tot așa,
proporțională ca mărime cu
clădirea de care este
susținută și pe care, mai
bine zis, Crucea o va
susține!… 

Am prezentat și de-
taliile, la fel de importante, la
care mă gândisem: Crucea
de pe Casa Poporului să fie
făcută din aur, aur obținut

din donații publice, din
cruciulițe de aur îndeosebi,
adunate din toate colțurile
suflării românești, de la
toate familiile, iar aurul să
nu fie topit, ci presat, astfel
încât toate daniile

credincioșilor să-și
păstreze, simbolic, integral-
itatea. Urmând ca din folia
grea obținută să se îmbrace
o structură metalică,
închipuind Crucea, cu în-
treaga ei simbolistică,
strălucitoare în văzduhul

românesc.

●

Ăştia sunt aleşii noştri?!Ăştia sunt aleşii noştri?!

George
Petrovai

AAflu de pe internet
că circa 100 dintre
şparlamentari sunt penali cu
acte în regulă – unii deja
condamnaţi, alţii foarte
aproape de ceea ce se pare
că a devenit o cutumă
printre politrucii dâmboviţeni
ai ultimului sfert de veac:
eşti respectat ca as printre
borfaşi, cu ochii-n soare juzii
dacă-i laşi!

Şi cine ştie câţi or
mai fi printre aleşii neamului
(în inima putregaiului
naţional şi mai departe în
teritoriu), că tot acuşi-acuşi
auzim cum alţi miniştri,
făcători de legi, şefi de con-
silii judeţene şi primari sunt
săltaţi de mascaţi, încât nu
poţi să nu le dai dreptate
guvernanţilor că puşcăriile
româneşti postdecembriste
lucrează la capacitatea
maximă şi că prioritatea
priorităţilor nici vorbă să fie
educaţia, sănătatea, cultura
şi cercetarea, ci ea se
cheamă procurarea fon-
durilor necesare pentru con-
struirea de noi puşcării la
standarde europene.

Altfel spus, în primul
rând pentru actualii şi 
viitorii cârmuitori, potrivit
următoarei anecdote,

doldora de învăţăminte pen-
tru unii ca aceştia:

Gheorghe Gheo-
rghiu-Dej şi Ion Gheorghe
Maurer vizitează câteva
cămine studenţeşti, unde
află (fireşte, pe ocolite şi cu
o jumătate de gură) că
studenţii sunt nemulţumiţi
atât de hrană, cât şi de
cazare. Generos, Gheo-
rghiu-Dej dă dispoziţie ca
pe viitor studenţimii să i se
aloce o cotă suplimentară
de zece la sută. De-acolo,

cei doi şi suita o iau către
puşcării, unde – înştiinţat
fiind de nemulţumirile la
hrană şi condiţii de detenţie

– Gheorghiu-Dej ordonă ca
puşcăriaşilor să li se aloce
pe viitor o cotă suplimentară
de 20 la sută.

Surprins, Ion Gheo-
rghe Maurer îi şopteşte su-
periorului: „Cum naiba,
puşcăriaşii să se bucure de
mai multă atenţie din partea
conducerii superioare de
partid decât cei care
reprezintă viitorul ţării?!”.
„Lasă-mă, măi Ioane, că
ştiu eu ce fac! răspunde cu
parapon prim satrapul

bolşevic. Studenţi n-avem
cum să fim, dar puşcăriaşi
nu se ştie niciodată...”

Ei bine, ăia n-au mai

ajuns la mititica, pe când
ăştia de-acuma, mai nocivi
ca tot ce s-a zămislit
vreodată pe aceste me-
leaguri, se simt irezistibil
atraşi de atari stabilimente,
mai ceva ca fluturii de
noapte de flacăra lumânării.
Şi nu numai ei, făcătorii
legilor de mare trebuinţă
pentru uriaşa tagmă a
hoţilor, ci şi mulţi, tot mai
mulţi dintre aceia care sunt
plătiţi regeşte (unde-s lefuri
confidenţiale, ceva e putred

în Danemarca!) ca să le
aplice cum vor muşchii lor,
adică aşa cum cer intere-
sele lor nesăţioase şi funda-
mental nelegiuite –
judecători, procurori,
poliţişti.

Tocmai de-aceea,
ştiind prea bine că temniţa
este mult necesara haltă a
dreptei ispăşiri de dinaintea
staţiei finale cu numele de
Judecata de Apoi, ei – mai
înainte de recuperarea
enormului prejudiciu cauzat
României (dar când va fi
asta?) – ar trebui să facă din
proprie iniţiativă donaţii con-
sistente pentru grabnica
ridicare la standarde eu-
ropene a viitoarelor sana-
torii ale fărădelegii. Că doar
pentru ei ar face-o şi pentru
neuitarea lor...

●



Ghimpele Națiunii

Suspendarea de drept a președintelui sau suspendarea drepturilor noastre?Suspendarea de drept a președintelui sau suspendarea drepturilor noastre?

Cezar 
Adonis Mihalache

EE încăpățânat?! Sau
doar vrea să se afișeze ca
un sas rece. E greu de
spus… Clar e că ne-a umilit!
Ne-a pus în genunchi în fața
lui Merkel. De fapt, Iohannis
ne-a demonstrat, nemțeste!,
că nu-i pasă de cel puțin
două lucruri fundamentale:
Poporul și Constituția țării.
Iar obtuzitatea lui, ascunsă
în spatele unui joc
dâmbovițean de-a alba-nea-
gra la nivel europen,
confirmă că a știut de la bun
început ce face. A știut că
acceptarea noțiunii de cotă
de refugiați va deschide o
cutie a Pandorei. Dar a
semnat! Iar faptul că a mai
și jonglat cu popicele de
oponent nu înseamnă
nimic. Și nu întoarce nici o
decizie europeană din
drum. Pentru că, atâta timp
cât a evitat să solicite Parla-
mentului o decizie în privința
acceptării sau respingerii de
refugiați, o hotărâre pe care
să o trântească pe masa
Europei, toate vorbele sale
sunt total neacoperite.
Goale de conținut în fața lid-
erilor Europei și vâjâieli de
impostură în fața țării

Și sunt două lucruri
fundamentale care atrag

atenția. Faptul că Iohannis a
evitat o decizie a Parlamen-
tului, a evitat să se pună „la
adăpost” în spatele unei de-
cizii asumate de înaltul for,
reprezintă atât o ignorare a
poporului, dar și o confir-
mare a faptului ca a și sem-

nat, și nu ca primarul!, dar
și-a luat și anumite angaja-
mente.

Desigur, dacă ar fi
cerut o decizie a Parlamen-
tului, ar fi trebuit să
recunoască că a greșit când
a semnat pentru ideea de
cotă pentru refugiați. Și
poate și-ar fi asumat acest
lucru dacă putea dovedi că
a fost într-adevăr o
greșeală! Numai că, dacă
făcea asta, Europa lui
Merkel se putea supăra și îi
putea trânti stenogramele
de la momentul fierbinte al
începutului său de mandat.
Și s-ar fi dovedit că nu a
greșit, nu a fost păcălit

(lucru ce ar fi fost poate
scuzabil la nivelul lui de
pufan în ale politicii bibanilor
europeni), ci și a asumat
acea semnătură. A ascuns
cedarea făcută, apoi ne-a
mințit prin omisiune. Ce a
primit, la schimb, nici nu mai

contează!
Esențial este că a

încălcat flagrant Constituția
României, art 3(4), accep-
tând strămutarea de
populații pe teritoriul țării.
Ceea ce ar reprezenta un
motiv suficient pentru
declanșarea procedurilor de
suspendare.

Și oricare președinte
ar fi trebuit să facă multe
nopți albe de atunci! Dar nu
și el. El a rezolvat mustrările
de conștință cu o vacanță și
câteva rochii cadou primite
pentru instituția „primei”. În
schimb, noi vom râmâne cu
precedentul creat. Ac-
ceptarea unei decizii de tip

diktat. Care va putea de-
schide drumul unor noi și
noi decizii impuse de la
Bruxelles. Or, am intrat în
UE pentru a ne consolida
libertățile cetățenești și a ne
democratiza statul, nu pen-
tru a ajunge din nou în
corsetul unor impuneri.

Președintele a ac-
ceptat o impunere la nivel
personal și la un anumit mo-
ment. Dar, la nivel național
și pe termen lung, doar Par-
lamentul, ca for național,
putea și poate decide.

Altfel, președintele
va dispune, prin preceden-
tul creat, de toată puterea
de reprezentare a parla-
mentului, iar forul național
va deveni o diviziune la
marginea articolelor
constituționale. Azvârlit între
articolele „bune”, acceptate
de Europa, prin gradul de
cedare a suveranității, și ar-
ticolele „imperfecte” pentru
UE, care țin încă Statul
Român în normele unui stat
de drept, independent și in-
divizibil.

Și nu putem ignora
riscul de a trăi ionia para-
doxului nemțesc. Un neamț
a contribuit la devenirea a
ceea ce eram înainte ca al
doilea germanofil, un sas cu
pretenții de neamț (!), să ne
ducă în pragul primelor
cedări masive de suverani-

tate. Dar și de posibile
cedări teritoriale, pentru că
acceptatea încălcării art
3(4), prin strămutarea de
populații, înseamnă
punerea de teritorii la
dispoziția „refugiaților”.

P.S.:

Înainte de a se fi
decis poziția României,
instituțiile statului trebuiau
chemate să definească clar
noțiunea de „populație” (re-
spectiv, dacă definiția începe
de la limita imediat următoare
celei mai mici minorități exis-
tente), trebuiau să constate
dacă imigranții nu sunt 
cumva populații în
relocare/strămutare, și nu
refugiați (statut pe care
aceștia l-au pierdut în clipa în
care au pus piciorul în prima
țară sigură, moment din care,
decizia de a pleca mai de-
parte i-a transformat în
imigranți aflați în căutarea
unui trai mai bun) iar în con-
textul acceptării de către
România a „refugiaților”, tre-
buiau stabilite clar norme de
comportament și posibilitățile
de expulzare a acestora.

●

Secretul „cotelor obligatorii” de imigranţi musulmani impuse Secretul „cotelor obligatorii” de imigranţi musulmani impuse 
ţărilor europene de Germania...ţărilor europene de Germania...

Ionuț
Țene

PPoate multă lume se
întreabă de ce Germania
vrea să impună ţărilor U.E.
„cotele obligatorii” de
imigranţi musulmani şi nu-i
primeşte pe toţi refugiaţii, pe
care Angela Merkel i-a invitat
acum o lună să vină şi să-i
primească. Aşa că de la
sfârşitul lunii august Grecia,
Macedonia, Serbia, Ungaria
şi apoi Austria s-au văzut
asaltate de câteva sute de mii
de imigranţi musulmani,
destul de violenţi şi „rebeli”,
conform premierului ungar
Viktor Orban. Toţi scandau:
„Germany, Germany” în faţa
camerelor de luat vederi şi că
„Germania e mama lor, a tu-
turor!” 

Dincolo de aspectul
geopolitic şi cultural privind 
o invazie musulmană
demografică împletită, cu
reţele organizate de terorism
islamic dezvăluite de Frontlex
şi Europol, avem şi o
importantă componentă
economică şi socială. Ger-
mania vrea să primească
circa 800.000 de refugiaţi
musulmani, dintre care, ciu-
dat, majoritatea sunt bărbaţi
tineri, unii dintre ei luptători

ISIS, ce vor să înceapă Ji-
hadul, conform servicilor se-
crete ruseşti. Se pare că
Angela Merkel şi-a asumat
riscul primirii unui număr
imens de imigranţi, cu un
potenţial pericol islamist, pen-
tru a culege pe cei mai
instruiţi şi buni refugiaţi ca să
lucreze în economia
germană şi să asigure pensi-
ile viitoare unei populaţii
îmbătrânite. Selecţia
imigranţilor musulmani se va
face în Germania, ca apoi
„resturile” să fie repartizate
celorlalte ţări europene.

Viaţa m-a dus la
Viena în ultimul an, acolo
unde mă simt ca la a doua
mea casă, în oraşul lui
Horea, Eminescu, Maiorescu
sau Blaga. La Viena am
cunoscut oameni deosebiţi,
români influenţi din lumea
afacerilor, presei, societăţii
civile, cu conexiuni impor-
tante în politica locală şi
naţională austriacă şi de In-
telligence. Aşa că am aflat că
austriecii au fost primii care
şi-au dat seama de
şmecheria Germaniei de a
impune cote obligatorii de
imigranţi şi cauzele ascunse
ale acestora. Pentru prima
oară politicienii austrieci,
membrii ai guvernului şi ser-
viciilor secrete nu au mai fost
informate de Berlin despre

ceea ce se întâmplă şi ce
doreşte Germania să facă cu
milioanele de imigranţi
musulmani. În ultimii 25 de
ani, Austria a fost portavocea
Berlinului, odată cu criza
refugiaţilor s-a rupt firul de
legătură. La sfârşitul lunii au-
gust şi începutul lunii sep-
tembrie, Austria a fost lăsată
singură în faţa valului de
imigranţi de către Germania.
Politicienii austrieci în frunte
cu tânărul ministru de externe
Sebastian Kurz, care urla în
presă că Austria se
„transformă în bazar” datorită
imigranţilor musulmani, nu a
românilor pe care nu-i
iubeşte, au intrat în panică.

La Viena nimeni nu
ştia ce se întâmplă, iar
Berlinul închisese canalul de
legătură. Să nu uităm şi să
spunem adevărul, nu Ungaria
a fost prima ţară europeană
din Schengen care a blocat
venirea imigranţilor, ci Aus-
tria. Pe 4 septembrie, aus-
triecii blochează vama de la
Nickelsdorf şi impun con-
troale la graniţă pentru prima
oară de când s-a înfiinţat
spaţiul Schengen, românii
stând la cozi de 11 kilometri
ca să fie şi ei controlaţi. Aus-
tria a suspendat toate
trenurile care veneau de la
Budapesta sau plecau spre
Germania, Elveţia şi Franţa.

Mai nou, autoturismele ies de
pe autostrada spre Viena,
circulaţia fiind redirecţionată
prin Bratislava. 

Austriecii au fost
primii europeni care şi-au dat
seama de planul perfid al
Germaniei privind impunerea
„cotelor obligatorii” de
imigranţi musulmani,
folosindu-se de Comisia
Europeană şi de Juncker,
„marioneta” financiară a lui
Angela Merkel. Germania
vrea să absoarbă pe teritoriul
ei pe cei 800.000 de
imigranţi, să-i cazeze şi apoi
să-i interogheze: medicii,
doctorii, inginerii, avocaţii,
meseriaşii, cunoscătorii limbii
engleze şi cei cu studii supe-
rioare să rămână în Germa-
nia ca plusvaloare la
economie, iar ceilalţi refugiaţi
fără studii, fără meserii, fără
să cunoască engleza şi unii
potenţiali luptători ISIS să fie
repartizaţi, prin „cotele oblig-
atorii”, celorlalte ţări eu-
ropene, inclusiv României.

Politicienii austrieci şi
serviciiloe lor secrete au real-
izat schema cinică a Ger-
maniei de a prelua caimacul
economic al imigranţilor, iar
„zaţul” refigiaţilor să fie
împrăştiat în Europa. Deja
Slovacia, Ungaria, Polonia şi
Cehia au realizat care e „se-
cretul” german al „cotelor

obligatorii” şi au spus NU
Berlinului şi sucursalei sale
de la Bruxelles, care se
cheamă Comisia Europeană.
Numai România lui Iohannis
a rămas setată slugarnic pe
cifra primirii de 1785 de
imigranţi musulmani, deşi nu
ne poate obliga nimeni să
facem asta. Constituţia
României la art. 3, aliniatul 4
prevede că “pe teritoriul stat-
ului român nu pot fi
strămutate sau colonizate
populaţii străine”. Sper ca Io-
hannis să nu încalce
Constituţia, că, altfel, va plăti
penal.

Declarația recentă a
cancelarului Austriei, Werner
Faymann, care a criticat în
termeni duri modul în care
Ungaria gestioneaza criza
imigranților și în cere ac-
ceptarea țărilor europene a
cotelor obligatorii dovedește
că Viena a redevenit pudelul
politic al Berlinului.

●


