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„Lumina nu se aprinde decât

pentru cei ce văd, 

nu pentru orbi.” 

- Mihai Eminescu

Informație, opinie și atitudine publicistică

Pe deplin smintiți?!Pe deplin smintiți?!

Cezar Adonis
Mihalache

NNu se lasă!
Prigoana a început să
capete aspecte de-a dreptul
monstruoase! Nu atât pen-
tru noi, generații ce am
„fumat” deja aceste minciuni
sfruntate și vinovății ce ne
au fost azvârlite în spate, și
pentru care am plătit ca
nerozii, căci acela ce 
nu-și clamează Adevărul Is-
toric, comentează anemic,
bombăne și mormăie tot mai

stins, sfârșind prin a ac-
cepta vocile altora, este
condamnat, nu în a-și trăi el
soarta de laș epigon, ci în a-
i condamna pe cei ce vin.

Noi suntem vinovați
pentru că mai ieri eram luați
la rost pe teme holocaus-
tice și amendați pentru
discriminări croșetate pe
post de delict de opinie. Noi
suntem vinovați dacă,
astăzi, suntem pasibili de
amenzi penale pentru cultul
eroilor pe care i-am lăsat a
ne fi învinovățiți în
pecinginea unui cult al oror-
ilor la adresa demnității
noastre. Dar, mai ales, noi
vom fi singurii vinovați, 
noi, epigonii tăcuți într-o
sminteală de neînțeles, pen-
tru fiecare zi de închisoare
pe care cei de mâine o vor
suferi ca preț al încercării lor
de a-și cunoaște, recupera
și promova istoria care
astăzi ne este ferecată într-
un trecut ce ar trebui să tacă
pe vecie! Un trecut căruia,
paradoxal oare?, ne este
impus în a-i stinge chiar noi
„vocea”, și ce ne mai pri-
cepem în a ne smulge sin-
guri aripile demnității, în a
ne pârî „școlărește”, mai
agârț, în a ne reclama, mai
ieri, și a ne arunca în
delațiuni, astăzi, pentru a-i
mulțumi pe veneticii pe care
i-am făcut stăpâni peste

toate comorile noastre. In-
clusiv peste averea istorică
a unei națiunii milenare.

Pentru bani, felurite
cozi de topor (ierarhizate,
politic și în numele unor cer-
curi de interese și influență),
ne-au impus să ducem 
întreaga țară la lecția
deschisă a holocaustului.
Am tăcut și am plecat capul,
neîntrebându-ne ce legătură
avem noi cu vinovățiile 
altora? I-am  lăsat pe
trădătorii de țară să ne
vândă, bucată cu bucată, Is-
toria. Iar dacă am tăcut,

lecția „deschisă” de mai ieri
a devenit o lecție impusă. O
materie pe care am lăsat-o
a-și sădi otrava minciunii,
dezinformării și manipulării.

Ni s-a impus
recunoașterea holocaustului
și dezicerea de Istoria
noastră milenară. Istoria
Românilor a devenit o
simplă materie, Istorie, iar
paginile de demnitate
națională au fost spurcate
cu paragrafe, apoi capitole
întregi, despre vinovății
străine nouă, în cauză și
efect, devenite, în noua
lecție a ființei noastre, culpe
în însăși procesul nostru de
definire!

Ambasada Sionistă
a Urii Asumate, element
central de intervenție,
corecție sau eradicare,
după caz, a istoriei noastre
neapărată nici măcar de
vechile manuale (căzute
pradă în războiul de dezin-
formare prin omisiune, prin
retragerea și „volatilizarea”
vechilor cărți școlare și „blo-
cajul” tipării și reeditării
acestora), ne transmite
acum urgența asumării, 
cu punct și virgulă, a
următoarei lecții (chiar 
„finale”, ironic sioniste!) gen-
erale a asumării holocaustu-
lui.

„ R e c u n o a ș t e r e a
deplină a holocaustului”!

Asta ne cere Departamentul
de stat al maleficului Sam…
Și la asta se vor deda
trădătorii care le execută
cererile.

Și nici măcar nu mai
putem să ne întrebăm: „Cât
vom mai tăcea?”. Pentru că
deja am tăcut prea mult și
nu mai există acel „timp” de
care ne-am tot agățat pentru
a prinde curaj, pentru a rupe
pânza tot mai groasă și
grețoasă a nepăsării înno-
date în albii de frică, timorați
în teama de a nu reacționa
cumva „incorrect politicaly”,

nu mai avem răgazul pentru
a ne decide să tragem aer
în piept și să ne irumpem
vocile într-o revoltă a
demnității.

Pentru că, în fapt, nu
mai există nici măcar
„vocea”… Răsunetul istoric
de ieri a devenit azi un lam-
entabil icnit temător…

Am retrocedat clădiri
și străzi întregi ca preț al
vinovățiilor pe care ni le-am
asumat prin neprotejarea
singurului lucru care conta:
Adevărul Istoric. Și am plătit
deja enorm pentru toate
acele bucăți, paragrafe și
subcapitole de impunere
holocaustică. Dar ce oare ni
se va lua, ce li se vor lua
generațiilor de mâine, în
clipa în care, neghiobi, 
vom săvârși deplina
recunoaștere a holocaustu-
lui?!

În cenușă și fum se
transformă Patrimoniul nos-
tru național… De la datini și
obiceiuri, măscărite ca anti-
semite, și scoase pe hornul
celor ce ar fi trebuit să ardă
ei în iadul trădării, cozile de
topor de ieri și de azi, la
paginile de istorie pe care
nici sângele încarnat în
paginile jertfei nu le mai
poate apăra…

●

R(r)omania… de la Rio(!)R(r)omania… de la Rio(!)

Iulian
Țene

IInevitabilul s-a produs.
Pe plan internațional, România
a fost scrisă cu doi de „rr”, adică
„Rromania” pe site-urile oficiale
ale Olimpiadei de la Rio din
Brazilia. Era o chestiune de
timp ca țara noastră să fie
intenționat confundată ca țara
„comunității rroma”, încă de la
începutul anilor 90, când s-a
hotărât din afară, de către
fundații internaționale, cu impli-
carea guvernului Mugur
Isărescu și a lui Petre Roman.
De ce credeți că s-a insistat
pentru ca țiganii din România să
nu se mai numească oficial cu
denumirea istorică, de țigan, ci
cu cea de rroma? Tocmai pen-
tru a se crea confuzia dintre
România, ca țară locuită de „co-
munitatea rromă”? Pentru
această confuzie impusă
intenționat la sfârșitul anilor 90
nu a plătit penal încă nimeni.
Dacă, jurnalist fiind, scrii țigan în
loc de „rromani” ești imediat
asaltat de chitanțierul CNCD,
care are grijă să amendeze
patrioții români, cercetarea și
bunul simț, că faci discriminare.
Așa că, nu cred în gafa
Federației Internaționale de
Scrimă, care a scris pe site-ul
oficial „Rromania” în loc de
România, că a câștigat medalia
de aur împotriva echipei
olimpice a Chinei, ci a fost o
acțiune intenționată de
obișnuire opiniei publice, că
România este țara locuită de
„comunitatea rroma”, pentru a
se desăvârși ce s-a început în
anii 90, când s-a impus în
conștiința europeană și a lumii
confuzia intenționată dintre
român și „rroma”.

În 2010, jurnalistul Vic-
tor Roncea a scris un text in-
teresant și exhaustiv despre
cum s-a ajuns la această con-
fuzie intenționată pentru a se
confunda poporul român cu
țiganii, botezați obligatoriu în
actele oficiale, ca „rrom”, deși
denumirea de țigan nu e
peiorativă, ci doar istorică și
folosită de toate popoarele eu-
ropene: „Introducerea cuvântu-
lui rom/rrom în loc de ţigan şi
crearea ambiguităţii lexicale –
mai ales la nivel 
internaţional – roma/român şi
romanes/româneşte, cu o con-
cluzie „firească“ – România
egal ţara romilor, a fost aplicată
românilor imediat după 1990, în
cadrul unui program complex
dezvoltat de Fundaţia Sörös, cu
sprijinul unor membri trecători ai
Guvernelor de la Bucureşti. O
primă dispută a fost legată de
cuvântul „romi“ – cu un singur
„r“ -, românii fiind prostiţi apoi că
acesta va fi înlocuit cu „rromi“, o
altă formulă care doar a sporit
debandada lexicală. Este de

amintit că în anii 1995 limba cu
care Sörös vroia să înlocuiască
oficial ţigăneasca primise nu-
mele de „romalli“, formă care
nici nu se putea declina şi care
a fost înlocuită ulterior cu „ro-
mani“ şi varianta „rromani“.
Apoi, pentru a se apropia de
scopurile reale, a fost inventat
numele de „romanes“. Confuzia
este generală, inclusiv la
nivelele academice şi, mai ales,
ale autorităţilor din ţările afec-
tate de valul de imigraţie şi/sau
infracţionalitate ţigănească:
rom/roma/român cu limba ro-
manes/româneşte, comunitatea
Romă cu ţara… România. Apoi,
cu concursul direct al lui Petre
Roman, pe atunci ministru de
Externe, s-a realizat ofi-
cializarea în cadrul instituţiilor
de stat a denumirilor
rom/rrom/român, cu titlu obliga-
toriu, deşi la nivel european
avem doar simple recomandări
în acest sens, venite din partea
Consiliului Europei şi nu a Uni-
unii Europene. În acelaşi timp,
confuzia rom-român pe plan eu-
ropean a dus până la situaţii
ridicole. Astfel, o delegaţie
oficială a fost împiedicată să
intre într-un stat UE, înainte de
aderare, pentru că pe paşaport
prescurtarea ţării noastre era
ROM. Acest fapt l-a determinat
în 2002 pe secretarul de stat în
Ministerul Culturii şi Cultelor de
la acea dată, Ion Antonescu, să
solicite primului-ministru schim-
barea prescurtării, cel puţin în
paşapoartele noastre, ceea ce
s-a şi îndeplinit, de atunci
aceasta fiind ROU, pe criteriul
apartenenţei la spaţiul franco-
fonic. Însă acest lucru nu se
poate realiza în toate domeniile.
În multe alte nomenclatoare
străine prescurtarea fiind şi azi
aceeaşi: ROM”.

Pentru a se evita
aceste confuzii dintre români și
„rromani”, dintre România și
„Rromania” la concursurile
sportive internaționale și în
media internațională ar trebui
ca să se revină printr-un act ofi-
cial al guvernului și prin voința
jurnalistică la denumirea
istorică, onorabilă și de tradiție
culturală seculară, de țigan.
Păstrarea actualei denumiri
obligatorii de „rroma”, impuse în
anii 90, poate creea confuzii,
care duc la schimbarea
identității naționale românești,
în ochii opiniei publice: în țara
populației „rromani”. Pentru că
România este făcută de presa
internațională „Rromania”, iar
românii ca „rromani”, nu
răspunde nimeni dintre cei care
au condus bezmetic țara de 27
de ani, pentru că au subminat
identitatea românilor, fapt care
ține de siguranța națională, iar
oficialii vinovați trebuie cercetați
penal de către DIICOT.

●
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Despre o istoriografie a exilului fără compromisuri...Despre o istoriografie a exilului fără compromisuri...

Ionuț
Țene

NNu de mult a trecut
pe la mine în vizită un bursier
român din Spania, care a
scris o teză interesantă de-
spre relaţiile româno-span-
iole, dintre anii 1859 – 1936.
L-am întrebat de ce nu a dez-
voltat și subiectul relaţiilor
dintre Spania franchistă şi
formaţiunile naţionaliste
româneşti, cazul Moţa –
Marin, precum şi relaţia din-
tre Divizia Albastră şi Minis-
terul Propagandei din timpul
războiului anti-sovietic.
Tânărul cu un aer imberb mi-
a spus că evită subiectele
delicate. I-am răspuns şi
sfătuit ferm că datoria is-
toricului este de a aborda
fără teamă subiectele contro-
versate şi de a spune
adevărul. Din păcate în ul-
timii 15 ani istoriografia
românească evită să abor-
deze subiectele „delicate” din
comoditate şi pentru a 
se respecta o linie
„de corectitudine politică”
contraproductivă în develo-
parea adevărului istoric,
impusă de Comisia
Europeană. La Zilele
Rezistenţei de la Sâmbăta de
Sus am cunoscut un inginer,
un om deosebit, Sorin Olariu
care şi-a dedicat viaţa scrierii
istoriei presei şi a asociațiilor
româneşti şi naţionaliste în
exil.

E dramatic pentru is-
toriografia românească ca in-
ginerii să aibă curajul şi

nobleţea morală să scrie is-
torie pentru că istoricii se fer-
esc să abordeze subiecte
incomode pentru a nu pierde
burse şi finanţări pentru a nu
se scrie de fapt istoria
românilor. Grosso modo isto-
riografia noastră a ajuns
paliativă, datorită unor
inserţiuni birocratice venite
pe filieră burxelleză care
blochează studiul adevăratei
istorii a României. Noroc cu
inginerii, care au ajuns să
scrie istoria „sine ira et stu-
dio” aşa cum este Sorin
Olariu. Recent acesta a pub-
licat o carte incitantă „Presa
şi Cultura Naţionalistă din
Exil” (Editura Mesagerul de
Făgăraş, 2016), în care sur-
prinde exhaustiv cultura şi
presa naţionalistă din exil, în
perioada 1945 – 1989. Au-
torul a avut privilegiul de a
cunoaște personal corifeii ex-
ilului demnității românești:
Mircea Dimitriu, Nicolae
Roșca, Filon Verca, Flor
Strejnicu, Traian Popescu,
Gheorghe Grecu, Luca Cal-
varasan, Dan Boghiu etc. Cu
un curaj calofil, Sorin Olariu
și-a construit o arhivă
impresionantă cu publicaţii
naţionaliste şi legionare
româneşti din exil: Acţiunea
Română, Almanahul
Pribegilor Români, Boba, Bu-
ciumul, Carpaţii, Candela,
Cetatea Luminii, Curentul
Românesc, Cuvântul în Exil,
Curierul Creştin, Destin,
Cuget Românesc, Fapta,
Libertatea Românească,
Porunca Vremii, Rod,
Românca, Vatra, Unirea etc.

În exil a funcţionat o
reţea de asociaţii, biblioteci şi
centre culturale naţionaliste
şi legionare care au fost fo-
care de păstrare şi perpetu-
are a identităţii româneşti
nealterate de agenţii comu-
nismului de la Bucureşti:
Asociaţia Hispano-Română
din Salamanca, Bibliote-
ca verde, Biblioteca
românească de la Freiburg,
Biblioteca Satul, Căminul
Moţa-Marin, Câmpul româ-
nesc de la Hamilton
(Canada), Librăria Meşterul
Manole, Vatra Românească
etc. De reţinut este faptul că
Sorin Olariu a surprins activ-
itatea laborioasă a editurilor
româneşti din exil care au
creat o cultură şi spiritualitate
românească paralelă faţă de
fenomenul literar virusat de
comunism de la Bucureşti.
Dintre editurile valoroase, au-
torul aminteşte cele mai sem-
nificative, care au păstrat
caracterul naţional al culturii
române: Editura Cipriana,
Editura carpaţii Editura
Dacia, Editura Dacoroman-
ica, Editura Europa, Editura
Omul Nou, Editura Cartea
Pribegiei etc. Sorin Olariu
construiește concentrate
flash-uri, un fel de dicționar
complet despre istoria exilu-
lui românesc. Exilaţii români
nu au uitat de ţară şi valorile
spirituale creştine pro-
movând şi imprimând 
o paradigmă tradiţională
asupra vieţii culturale
româneşti în lumea liberă.
Sunt cunoscute eforturile lui
Traian Popescu din Spania,

care a emis ediţii filatelice an-
ticomuniste de o valoare
unică în Europa, dincolo de
cortina de fier. Din păcate is-
toriografia de azi ignoră
această parte a istoriei
românilor din exil, care nu au
acceptat compromisul cu
puterea securisto-bolşevică
de la Bucureşti. Și acum pen-
tru mediul academic din țară
istoria exilului e o pată albă.
Se scriu în prezent mai multe
cărți despre comunitatea
roma decât despre exilul
demnității românești.

Exilul a fost hârtia de
turnesol a moralei şi
demnităţii româneşti, care nu
a făcut comrpomisuri. E
impresionantă evocarea de
către autor a PF Valerian
Trifa, un adevărat sfânt în
viaţă, episcopul Bisericii
Ortodoxe de la Vatra din
SUA, neînchinate compro-
misului comunist, care a fost
alungat în urma manevrelor
securistice ale Bucureştiului
în complicitate cu
“comuniştii” sub acoperire
din departamentul de stat
american. Evocarea Bib-
liotecii româneşti de la
Freiburg din Germania este
emoţionantă şi copleşitoare
în acelaşi timp. Această vatră
de cultură naţională s-a
înfiinţat în 1949 şi are o
colecţie completă de cărţi şi
reviste româneşti din exil.
Biblioteca de la Freiburg a
fost coloana vertebrală a cul-
turii, onoarei şi demnităţii
româneşti din exil, care nu a
acceptat niciun compromis
cu puterea comunistă de la

Bucureşti. E impresionantă şi
descrierea Câmpului româ-
nesc de la Hamilton din
Canada o Românie în
miniatură nealterată de
bolşevism, în care se
regăsesc la sărbători reli-
gioase şi picnicuri culturale,
românii din nordul continen-
tului american.

Cartea lui Sorin
Olariu e un jalon important
pentru înţelegerea istori-
ografiei româneşti din exil,
dar şi o paradigmă a studiului
scrisului istoric românesc
dincolo de conotaţii ideolog-
ice impuse de comunism şi
neo-marxism. 

Consider studiul lui
Sorin Olariu o contribuţie
majoră, scrisă cu acribie la
salvarea fenomenului istori-
ografic românesc pervertit de
imixtiunea politicului interesat
în scrisul istoric, care
dăunează metodologiei
ştiinţifice. Sorin Olariu a re-
fuzat să se lase încorsetat de
spiritul epocii de azi (zeit-
geist) şi să ne oferă o litotă
remarcabilă la ceea ce se
întâmplă în istoriografia
oficializantă impusă de spiri-
tul bursier al unei epoci în
care banii și ideologia sunt
mai importanţi decât
adevărul istoric.

●

Calul troian...Calul troian...

Al. Stănciulescu
Bârda

CCu câteva mii de ani
în urmă, în Asia Mică,
aproape de strâmtoarea
Dardanele, era o cetate
mare, frumoasă, bogată și
puternică, numită Troia.
Făcea comerț pe mare și 
pe uscat, avea armată
numeroasă și bine
înzestrată. Regele Priam
conducea cu înțelepciune și
poporul era mulțumit. La un
moment dat, această cetate
a fost atacată de greci. Nu
discutăm aici cauzele aces-
tui război, important este că
cetatea a fost asediată
multă vreme, dar dușmanii
n-au putut să pătrundă.
Atunci au recurs la un
șiretlic: au construit din
scânduri un cal uriaș. În ab-
domenul calului s-au as-
cuns câțiva soldați curajoși,
un fel de comando de
astăzi. Armata grecilor s-a
retras din jurul cetății, dând
impresia tuturor că se simte
învinsă și renunță la luptă.
La una din porți a rămas
„calul”. Când s-au pierdut în

zare grecii, troienii au ieșit
bucuroși din cetate. Se
simțeau învingători. Au so-
cotit că grecii le-au lăsat
calul acela drept cadou și l-
au băgat în cetate. S-au pus
pe chef până noaptea
târziu, cu mâncare, băutură,
cântece, jocuri și toate cele
obișnuite în asemenea
împrejurări. Rând pe rând,
demnitari, ofițeri, soldați și
locuitori, obosiți, beți, au
adormit fără grijă. La miezul
nopții, soldații greci ascunși
în pântecele „calului” au
ieșit din ascunzătoare, au
ucis cei câțiva paznici care
dormitau la poartă și au de-
schis. Mulțimea armatei
grecești a dat năvală în
cetate, au semănat moartea
și groaza și au devenit
stăpâni.

Lucrurile acestea le-
a relatat în versuri un orb,
Homer. Umbla din sat în sat
și din cetate în cetate și
cânta aceste versuri,
cerșindu-și pâinea. În ele
era cuprinsă toată istoria
grecilor. Aceste versuri au
fost scrise apoi de oameni
luminați și au dat la lumină
două capodopere ale litera-
turii universale: Iliada și

Odiseea. Veacuri la rând
aceste cărți au adus bucurie
în suflet și înțelepciune în
mintea celor ce le-au citit.
Faptele privitoare la cetatea
Troiei au fost privite de is-
torici drept folclor, legendă.
Ei au analizat cu mult mai
multă maturitate situația.
Treaba lor!

Am relatat cele de
mai sus, fiindcă am senzația
că și în cazul de față istoria
se repetă. Un orb ne aver-
tiza în urmă cu aproape trei
mii de ani în urmă, că una
din metodele cele mai efi-
cace într-un război clasic
este atacul-surpriză, vicle-
nia, șiretenia. 

A fost folosit cu suc-
ces de-a lungul veacurilor în
toate locurile. La porțile Eu-
ropei au bătut sute de ani
musulmanii cu tunuri, dar n-
au reușit să pătrundă. Au
pierit mii de soldați și de-o
parte și de alta a liniei fron-
tului, dar Europa a rămas ea
însăși până în vremea
noastră. 

Astăzi, calul troian
pătrunde în cetate sub
forma valurilor de imigranți.
Printre oamenii bătuți de
soartă pătrund și soldați

deghizați, care-și fac tot mai
des simțită prezența.
Aproape că nu este
săptămână, în care să nu
auzim de o nouă crimă
teroristă, de un nou atac.
Oameni liniștiți, civilizați,
aflați la o serbare, la un
magazin, pe stradă, se
trezesc într-o clipă sfârtecați
de  bombe. Preot octoge-
nar, care oficia slujba în
biserică, a fost decapitat
sub privirile îngrozite ale
enoriașilor săi. Amenințările
sunt răspândite peste tot și
sub toate formele. Cele
peste cinci sute de milioane
de locuitori ai Europei se
tem de cele peste șaizeci de
milioane de musulmani de
pe  teritoriul ei. Sunt în
alertă maximă servicii de
forță și securitate, armatele
multor state europene și, cu
toate acestea, nu pot face
față valului de atentate
teroriste. Statisticile spun că
până în 2020 vor fi în Eu-
ropa o sută șaizeci de mil-
ioane de musulmani, iar
până în 2050 jumătate din
continentul nostru va fi
musulman.

Se tem oamenii sim-
pli, sunt îngrijorați toți cei

care se gândesc la viitorul
copiilor și nepoților lor. Doar
cei care ar putea să facă
ceva cât mai este vreme
privesc nepăsători viitorul și
ne vorbesc de drepturile
omului, de legalizarea
căsătoriilor homosexuale,
de introducerea educației
sexuale în școli încă de la
grădiniță și altele de genul
acesta. Nu cumva
semănăm cu locuitorii
Troiei, beți de fericire, siguri
de victorie, greoi și obezi,
nepăsători și naivi? Calul
troian a intrat demult în Eu-
ropa. Depinde numai de noi
dacă ne trezim la realitate
înainte de a fi prea târziu!

Să ne ferească
Dumnezeu, ca tocmai
acesta  să fie biciul Său, cu
care să ne pedepseas-
că pentru destrăbălarea
morală, pentru necredința
noastră!

●



4 Tichia de politician

Când e doliu naţional, „Turcu’ plăteşte!”Când e doliu naţional, „Turcu’ plăteşte!”

Ion
Măldărescu

NNe naştem,
creştem, trăim cum putem
şi, firesc, ajungem la finalul
imprescriptibil când ne dăm
obştescul sfârşit. Niciodată
nu isprăvim ce ne-am pus în
gând, pentru că Doamna cu
coasa vine când vrea ea să-
şi ia haraciul, nu când vrem
noi. Nimic anormal până
aici. Cu nişte ani în urmă
scriam că televiziunea este
un instrument eficace, o
modalitate de control al
minţii, la fel sau chiar mult
mai nocivă decât oricare alt
drog. Drogurile sunt o
ameninţare la adresa ordinii
sociale, însă televiziunea
este un drog care creează
dependenţă, controlat şi dis-
tribuit de nişte diabolici, un
drog care ne transformă în
mutanţi, ne alterează
raţiunea, făcând aproape
imposibilă dorinţa de
evadare din vicisitudinile
realităţii cotidiene. De peste
26 de ani se practică
spălarea creierelor, prin
strategii şi tehnici subtile
care, cuplate cu efectul tele-
vizorului asupra undelor
creierului, fac să pară
infantilă ingeniozitatea celor
mai erudiţi psihologi. Ce şi-
ar putea dori mai mult un
guvern sau organizaţiile din
umbră decât o masă de
zombie uşor manevrabili?
Cam pe-aici a ajuns „Starea
Naţiunii” în ţara Marelui Mut.

Câteva zile, mass-
media din România (nu
neapărat românească) a
umplut eterul şi sticla televi-
zoarelor cu un dramatism
grotesc, anunţând ştirea că
o falsă „regină a Românei”
a plecat la cele veşnice la
vârsta de 92 de ani!
Minciună şi falsificare a
adevărului istoric! N-a murit
nicio „regină”! România este
Republică! N-are nici rege,

nici regină, nici prinţi! Con-
form exprimării dintr-un alt
context al culturnicei Biro
Rozalia – unul dintre clasicii
guvernamentali în viaţă -, a
murit „o persoană bipedă”.
Anna Antoinette Francoise
Charlotte Zita Marguerite 
de Bourbon-Parma s-a
căsătorit cu Mihai-viteză, un
pierde vară la propriu, „un
nevoiaş al minţii”, cum l-a
numit marele Pamfil Şeicaru
– pe data de 10 iunie 1948,
în Grecia, adică după o
jumătate de an de când
trădătorul-donator de la 23
august 1944 abdicase şi nu
mai era rege. Nu oricum, la
înţelegere cu guvernul Petru
Groza, contra unei rente vi-
agere substanţiale (pe care
i-a retezat-o „împuşcatul” în
anii ’70), başca calabalâcul
de bunuri cu care deja ple-
case cu puţin înainte de ab-
dicare. Astfel, în România
anului 2016, eroii neamului
sunt puşi la index, iar
paraziţii, urcaţi la loc de cin-
ste. Se poate afirma că Ţara
a devenit un spaţiu
concentraţionar, unde unii
intră pe „porţile regilor” iar
alţii iau calea exilului.

Pe vremea lui Al.
Ghica, în timpul judecării
unui proces în care erau
implicaţi un negustor român
şi unul turc, unul dintre
boierii divanului a adormit.
Trezit ca să-şi spună
părerea, el a rostit automat:
„Turcul plăteşte!”, ceea ce
nu era corect, turcul fiind
nevinovat. Cam aşa se pe-
trece şi astăzi la curtea io-
hannisto-cioloşistă. Dacă
Ana de Bourbon-Parma, pe
lângă cetăţenia franceză a
avut şi alte cetăţenii, nu
cunosc, dar cetăţenia
română şi statutul regină,
BA! Ana nu a avut niciodată
coroană regală, nu a cerut
cetăţenie română şi nici nu
a încercat să înveţe limba
română. Atunci, pentru ce
atâta mascaradă? Cine

suportă cheltuielile? „Turcu’
plăteşte!” Adică, poporul
român. Nimic nu justifică
marele tam-tam şi am-
ploarea care se dau eveni-
mentului şi afirmaţiei
mincinoase, inclusiv cheltu-
ielile aferente, dar, cum
ziceam, „Turcu’ plăteşte!”
„Casa (ne)regală” a benefi-
ciat de bunuri şi proprietăţi,
a încasat şi păpat banii
românilor, dar a refuzat să
achite impozitele datorate
statului român, implorând
autorităţile să-i anuleze da-
toriile. Preşedinţia, Guvernul
şi ocupanţii fotoliilor Casei
Poporului – care nu mai
este a poporului român, ci a
Clubului „Ali Baba şi centu-
rionii adormiţi ai neamului” –
au fost de acord. A scutit-o
de taxe şi impozite pentru
că… „Turcu’ plăteşte!”.

De mai bine de o
jumătate de an, hârleţele,
târnăcoapele şi buldozerele
au fost puse la treabă să
construiască, la curtea de
Argeş o necropolă pentru
oase „regale”. Şi pentru
asta, tot „Turcu’ plăteşte!”,
nu „casa regală” a republicii
România. Dacă timp de o
viaţă, Ana şi consortul – de-
spre care nu se mai ştie
aproape nimic, iar gurile rele
bârfesc că ar locui prin cine
ştie ce frigider elveţian – au
stat departe de ţara asta, de
ce nu-i înmormântează
acolo? Răspunsul este sim-
plu: pentru că, acolo, chel-
tuielile de înmormântare
le-ar suporta „beneficiarul”.
Aici, „Turcu’ plăteşte!”. Şi
mai e ceva: pentru că, tot
„Turcu’ plăteşte!”, va fi o în-
mormântare cu repetiţie.
„Un balamuc macabru ne-
maîntâlnit la nicio casă de
nebuni din Uniunea
Europeană”.

Dacă ar mai fi trăit,
nici măcar Giuseppe Verdi
nu ar fi putut imagina o ver-
siune modernizată mai
reuşită a lui, Nabucco,

adaptată la jalnica „Stare a
Naţiunii” române. Sicriul cu
cetăţeana franceză Ana de
Bourbon-Parma a fost adus
din Elveţia, pe calea aerului,
la Bucureşti. Sine die, tot
„Turcu’ plăteşte!”. Ne-a fost
oferită o scenă umilitoare,
premeditată aş spune, ilus-
trând cât de jos s-a prăbuşit
demnitatea mioritică: mili-
tarii din Regimentul de
Gardă poartă pe umeri un
copârşeu neromânesc
acoperit cu o cârpă
blazonată – nu cu Tricolorul
românesc – şi se derulează
protocolul cuvenit unui om
de stat, unui erou sau martir
al Neamului. Semn al
sclaviei! În cazul de faţă,
„Corul robilor” din opera ital-
ianului nu este altcineva
decât poporul român,
reprezentat de militarii unei
armate decimate, ce duce
pe umeri un sicriu străin cu
însemne străine. Ana de
Bourbon nu a făcut nimic
pentru a servi interesele
României, ba, s-ar putea
spune că i-a iubit pe români
la fel de tare ca Elena, cea
care l-a zâmislit (nu se ştie
precis cu care colonel grec)
pe Mihai I, donatorul
pământului şi bogăţiilor
Ţării, ruşilor, în urmă cu 72
de ani, la 23 august 1944. În
1946, pentru infamia
Regelui, a plătit Mareşalul.
Astăzi, „Turcu’ – poporul
român – plăteşte!”. regina-
mamă

Când a murit Florin
Constantiniu, administra-
torul de la Bellu nu era de
găsit, aşa că l-au înmor-
mântat în grabă la Cimitirul
Militar Ghencea. Când Ghe-
orghe Buzatu a plecat la în-
tâlnirea cu Iorga şi
Mareşalul, oficialităţile abia
au catadicsit să facă un
gest. Cei doi au slujit intere-
sele Istoriei naţionale „sin-
cere” nu a uneia falsificate.
Acum, când „persoana
bipedă” care n-a avut nimic

de-a face cu Ţara şi Neamul
şi-a dat duhul, „toată floarea
cea vestită” a papagalilor
oficiali varsă lacrimi de croc-
odil şi declară doliu naţional.
De ce? Ziua de sâmbătă, zi
de 13, cu ghinion şi cu ale ei
trei ceasuri rele… navetistul
săptămânal, şeful guvernu-
lui şi hoarda autohtonă a lui
Ali Baba vor fi alături de
„suferinţa” paraziţilor „casei
regale”, paranghelie pentru
care tot „Turcu’ plăteşte!” 

Cineva, „persoană
importantă, nu spui cine”,
tare şi pe drept supărat, îmi
scria: „[…] ieri m-au apucat
dracii auzind la televizor că
a murit regina Ana. A cui
regină? Doliu naţonal? Ce a
făcut pentru Naţiunea asta?
Mai mult a făcut Elena
Ceauşescu, zău dacă nu! O
spun oriunde, oricui,
oricând, deşi am urât-o pe
Leana lu’ nea Nicu şi o
urăsc şi acuma, dar pentru
naţiunea asta, ea a făcut
mai mult decât Ana-recent
decedată. Ca să mă răzbun,
mi-am organizat un chiolhan
chiar pe 13 august. Nu
glumesc! […] am profitat de
faptul că se împlinesc nişte
de ani de la cununia civilă
chiar pe 13 august anul
asta! Aşa că…. Dacă ştiţi pe
cineva dispus să mă toarne
la D.N.A., la Miliţie, la Gu-
vern, că îmi permit să calc
în picioare doliul naţional, v-
aş fi recunoscător. Aş vrea
să-mi sune ăia la uşă şi să
auda ce le-aş zice eu. Da’
să vină mai spre seară, să
apuce vinul să mi se urce şi
la cap, nu doar să-mi
coboare în picioare”. Are
dreptate şi – ştiu că nu-i
creştineşte -, dar mai că-mi
vine să pun şi eu de-o sârbă
oltenească. Tot pe 13!, că
de, „Turcu’ plăteşte!”.

●

Cazul Bodnariu, din nou...Cazul Bodnariu, din nou...

George 
Alexander

DDecizia Procuraturii norvegiene de a pune
sub urmărire penală soții Bodnariu pentru, citez,
“violențe” contra copiilor este o violență prin ea
însăşi, delirantă, aberantă, un supliciu adus
bunului-simț, care va distruge orice urmă de cred-
ibilitate a Norvegiei în fața lumii.

“Totul este uşor dacă ai bani!”, păream a
spune, special despre Norvegia, acum ceva timp.
Dar banii, în acest caz, sunt cel mai bun exemplu
că ei nu aduc neapărat fericire, ci – mai curând-
dizgrație pentru cei care au eşuat şi eşuează în
recunoaşterea propriei esențe… A mentalității de
semifeudal!

Printr-un munte tot mai mare de păcate,
Norvegia n-a intenționat niciodată să deschidă
uşile, să reformeze un sistem – Barnevernet!- din
cauza căruia mii de copii şi părinți au ajuns în
pragul morții. A implementat numai un plan, un fel
de şantaj ordinar, “Vă dăm copiii, dar… fără

dizidențe în rândul vostru! Nimeni nu are vreun
drept să ne critice!”…

Nimeni nu are vreun drept, de fapt, să
vadă copiii care se sinucid, părinții nevinovați
(Alde Avramescu!) care sunt trimişi la închisoare,
infernul din casele lor de copii!... (Când am vorbit
prima dată despre dramele acestea, am fost
blamați. Un “prieten” binevoitor, de-al României!,
care tocmai făcuse săpături prin istorie, ne-a ex-
plicat ca unor ființe josnice că ei nu-şi mai bat nici
câinii de pe la o mie opt sute şi ceva… Totul este
perfect acolo.)

Ce mai face Barnevernet, însă, în afară de
a zbura?!

Ce mai face Procuratura norvegiană, în
afară de a acuza oameni nevinovați?!

…Prin interogatorii fără sfârşit, 
prin intimidări şi amenințări, părinții Bodnariu,
Avramescu, etc., etc., din onestitate, au admis că,
uneori, o palmă la fund, mai în glumă sau mai în
seriozitate, îşi avea efectul ei…

Bine, dar cine vine să judece un părinte,
un Om Normal, care nu este violent, care îşi

iubeşte copiii şi care trăieşte pentru ei?! Cine
poate condamna o Mamă pentru că este Mamă –
oricât de avansați am fi!- şi îşi pregăteşte copiii
pentru perioada de inițiere în viață?! Nimeni!, vă
spun.

Urmărirea penală a familiei Bodnariu
demonstrează clar că sistemul care a inventat
pretexte pentru a le lua oamenilor copiii, nu
cedează niciun milimetru. Niciodată.

La presiunea opiniei publice, au fost –
provizoriu! - eliberați cei cinci copii, dar Caracatița
uriaşă nu pierde niciun moment şi nu rămâne
niciodată datoare! Mascarada de proces penal
este numai un subterfugiu de a-i aresta pe soții
Bodnariu şi a le lua iarăşi copiii.

Sistemul nu se reformează, se
perfecționează numai…

Presimt că vom ieşi iarăşi în stradă să
oprim Barbaria asta!… Şi, toate barbariile…

●



Ghimpele Națiunii

Un proamerican înecat rusește…Un proamerican înecat rusește…

Cezar Adonis
Mihalache

EEste doar o nouă
dovadă cât de mult ne
disprețuiește… Cât de mici
suntem de fapt în ochii lui cei
tulburi… Cât de mici și inca-
pabili de a ne scrie singuri
soarta… Pentru el, românis-
mul, vibrația comună a ființei
Patrie Mamă-fiică, idealul re-
alizat prin propria noastră de-
terminare, nu există. Nu
există în dicționarul lui rezer-
vat pentru noi. Cei atât de
mici în a face pași atât de
mari…

Traian Băsescu ne-a
jignit mizerabil. Ne-a tratat la
nivelul de colonie cu 
adaptabilitate de colhoz,
trimițându-ne spre o altă
înaltă poartă pentru a cere o
favoare.

Și ar fi trebuit dat
afară din sala de la Izvoru
Mureșului, în care s-a insinu-
ant printre românii ce vor-
beau despre Țara lor,
învățându-ne chipurile cum
să procedăm în atingerea
„țintei”. Unirea cu Basarabia.
Pentru că asta reprezintă
pentru el idealul unei
generații atât de frumoase în
acțiune: o țintă.

Și ar fi putut să o
trateze și așa! E oricum prea
viciat de compromisuri pentru
a mai înțelege astfel de senti-
mente și acțiuni. Și pentru a
simți bătăile comune ale in-

imilor ce vor da viață idealu-
lui, nu pentru noi, nu pentru
el, ci pentru generația vi-
itoare, de aici și de peste
Prut! Pentru că dacă prin
venele sale de „președinte al
tuturor românilor” nu curge
de fapt nici o picătură de
simțire românească, totul
rezumându-se la un pragma-

tism cinic, din care poate își
va asigura și el seva
următoarei etape de viețuire
pe scena publică, atunci să
trateze problema ca pe o
țintă. Nu ne pasă cum vede el
Unirea!

Dar să ne calce
frâmântârile în picioarele lui
trecute prin umorile a fel și fel
de compromisuri, să vină să
șteargă pe jos cu forța și în-
crederea noastră în re-
alizarea unui ideal, ba, să ne
trimită, în pragul jubileului
Unirii, când avem șansa de a
dovedi că putem să ne deci-
dem singuri destinul, la o altă
înaltă poartă, cu o altă jalbă a
umilinței, este de o nesimțire
ce depășește în dimensiuni
chiar și hidoasa umbră a

acestui animal politic.
Pentru că asta tre-

buie să înțelegem din „reco-
mandarea” lui Traian
Băsescu în abordarea par-
cursului unionist: noi suntem
prea nătângi pentru a ne
striga și impune deter-
minarea, și noi, și frații noștri,
și trebuie să ne închinăm în

fața Moscovei. Dincolo de a
ne cere să ne plecăm frunțile,
acolo ne trimite Traian
Băsescu! Să ne milogim la
căpetenia „administrativă” a
marelui lac rusesc…

Zece ani ne-a mani-
pulat cu necesitatea
„pactizării” cu unchiul Sam, a
cărui prezență militară
reprezenta, nu-i așa?!, sin-
gura barieră în netransfor-
marea Mării Negre în lac
rusesc. Acum, ne trimite
taman la Putin, singurul care,
trebuie să înțelegem din vor-
bele marinarului, va putea
decide unirea cu frații noștri!
Nu vocea noastră comună,
nu (doar) parlamentele celor
două țări. Ci tot Moscova!

Și este deplorabil să

vezi cum marele lider de
baltă, nici măcar cât un sfert
de lac rusesc, nu doar
privește cu ochii umezi de
dorul scenariilor sovietice
spre Moscova, ci tratează
Republica Moldova ca pe o
anexă a Kremlinului. Și cine o
face?! Tocmai el, mândrul
posesor al cetățeniei
moldovenești… E prea mult,
totuși!

De fapt, ce vrea Tra-
ian Băsescu? De ce
acaparează munca unei
generații? De ce se
insinuează ca o pecingine
peste reîncrederea și
reînfrățirea construite pas cu
pas de formațiunile unioniste
pe care le-a ignorat și chiar
ironizat în timpul mandatelor
sale?

El nu a făcut nimic
zece ani… Nu și-a știrbit
demnitatea de lider proamer-
ican pentru a discuta cu
Putin. Care este, ne
destăinuie cu aceleași lacrimi
perverse în colțul ochilor,
„atât de înțelegător”. El nu a
discutat nici măcar pe mar-
ginea restituirii unui artefact
cât de mic din tezaurul con-
fiscat.

Desigur, Traian
Băsescu era prea mare pen-
tru a negocia astfel de
„mărunțișuri”. Era prea demn.
Și cum să încerce pârghiile
reunirii via Moscova?! Ar fi
fost un gest de trădare. Doar
americanii ne puteau asigura
realizarea în timp a unirii, fie

și sub protectoratul înarmat
în colțuri de gumă prea mult
mestecate…

Acum, însă, pe pun-
tea acestui marinar eșuat,
Moscova a devenit, nu
„luminița”, ci farul de la
Răsărit sub a cărui rază
putem face unirea. Pentru că,
nu-i așa?!, românii sunt prea
mici pentru a da viață unui
ideal atât de mare… Pe-
semne,  Traian Băsescu va
propune și o comisie, ruso-
română, pentru „negocierea”
unei Uniri ce nu privește
Moscova, dar îl privește pe
el, animalul politic pragmatic.
Își va oferi poate și „exper-
tiza” pentru a conduce o
asemenea comisie, va face și
pe negociatorul, cine știe?!

Și este clar că Traian
Băsescu și-a scris deja foaia
lui de parcurs… Pentru că
aruncarea pe piață a „temerii”
că în România ar putea fi
adus arsenalul nuclear amer-
ican, de la Incirlik-Turcia (știe
el ce a semnat pentru De-
veselu!), constituie de fapt
„as”-ul pe care se bazează în
„succesul” unei negocieri de
unire. Un troc la ușa lui
Putin… România nu va
găzdui arsenalul nuclear, iar
Rusia ne va da dezlegare la
Unirea cu Moldova… 

●

Vin vremuri grele...Vin vremuri grele...

Ionuț
Țene

ZZilele acestea se pe-
trec incidente fără precedent
privind securitatea regională
a României. În timp ce presa
internațională este ocupată
cu întâlnirea istorică dintre
Putin și Erdogan, nu
întâmplător la Sankt Peters-
burg, capitala fostului Imperiu
țarist, în Transnistria, teritoriu
separatist din cadrul Repu-
blicii Moldova au loc ample
manevre militare rusești, fără
precedent ca în perioada
URSS. 

Pentru prima dată de
la declararea independenței
Republicii Moldova în 1991,
armata rusă a trecut Nistrul
pe teritoriul românesc al celui
de-al doilea stat vecin. Nu-
meroase tancuri rusești din
Transnistria, în încercarea de
a simula un atac asupra „in-
amicului”, au traversat Nistrul
pe sub apa Nistrului. Reacția
Republicii Moldova nu s-a
lăsat mult așteptată,
autoritațile de la Chișinău de-
clarând ca prezenta ilegală a
forțelor străine este ilegală și
sfidătoare.

Tancuri din Transnis-
tria au trecut Nistrul pe sub
apă și au simulat un atac im-
potriva „inamicului” de pe
malul drept al râului, în cadrul

unor exerciții militare comune
ale unităților Grupului Opera-
tiv de Trupe Ruse și cele ale
așa-ziselor structuri de forță
de la Tiraspol. La exercițiile
militare a participat și pre-
mierul transnistrean, Pavel
Prokudin, care a declarat ca
„republica moldovenească
nistreană” ar fi amenințată
militar de Republica Moldova
și Ucraina. Armata rusă nu a
trecut întâmplător frontiera de
pe Nistru, care desparte
strategic Europa de Euroa-
sia, tocmai în ziua întâlnirii
dintre Putin și Erdogan. E un
semnal că granița conflictului
dintre SUA și Rusia se mută
pe teritoriul Republicii
Moldova, pe malul Nistrului.
Trecerea lui Erdogan în
tabăra Uniunii Euroasiatice și
respingerea UE și a NATO de
către Turcia schimbă geopo-
litica regiunii. Din informații
pe surse, Putin i-a promis lui
Erdogan extinderea influenței
Turciei în Turkmenistan,
Uzbekistan, Azerbaidjan și
Caucazul de sud (cale ferată
pentru trenuri de mare viteză,
Turkish Stream etc.), în
schimbul blocării Mării Negre
și a strâmtorilor pentru navele
de război americane, prin
punerea în aplicație a
Convenției de la Montreux și
extinderea graniței Uniunii
Euroasiatice nu pe Nistru, ci
pe Prut. Deocamdată?

Intrarea tancurilor
ruse pe teritoriul Republicii
Moldova e un semnal clar
pentru prorușii moldoveni să
acționeze cu un curaj neb-
unesc la alegerile
prezidențiale din toamnă,
pentru ca acest stat să treacă
în barca Uniunii Euroasiatice.
SUA se află într-o situație
dificilă pe malul ”lacului ruso-
turc”. E chestiune de luni ca
Ucraina să fie împărțită în trei
sfere de influență, vestul la
Polonia și Ungaria, centrul cu
Kievul un fel de stat
marionetă american, iar estul
și sudul la Federația Rusă.
Intenția NATO de a face din
Odesa un port naval militar e
imposibilă, datorită populației
rusofone. În curând două Re-
publici Populare: Odesa și
Bugeac își vor proclama au-
tonomia față de Kiev și îi vor
face cu ochiul lui Putin. Țarul
rus l-a salvat pe Erdogan din
mâinile puciștilor militari
controlați de comandanții
americani NATO din Turcia
pentru a primi în schimbul
salvării noului sultan de la
Ankara dreptul de a controla
Marea Neagră și a acționa pe
linia de demarcație a fostului
Imperiu țarist a cărui graniță
din nefericire pentru noi e pe
Prut. Americanii nu mai pot
intra în Marea Neagră pe
apă, dar trimit pe uscat, prin
UE tancuri și arme României.

Zilele acestea replica
româno-americană la ofen-
siva armatei ruse este
aplicația militară de la Cincu,
unde americanii se
antrenează cu aliații români
ca în vreme de război.

Vin vremuri grele
pentru România, izolată la
Marea Neagră, lac „ruso-
turc”, și înconjurată de
Orban, prietenul lui Putin, și
de armata sârbă care se
pregătește să participe la
marea aplicație militară rusă
„Frăția Slavă 2016”. Prin
achitarea post-mortem a fos-
tului președinte Milosevici de
către Tribunalul de la Haga,
UE încearcă să atragă tardiv
Serbia care își face calcule
geopolitice cu Putin. 

Din păcate, serviciile
noastre secrete sunt depășite
de situație, fiind controlate in-
direct de circa 27 de ani, uni-
lateral de forțe din afara țării,
iar politicienii români corupți
prea preocupați de
buzunarele personale și
manipulați de Bruxelles, ca
să înțeleagă ce i se întâmplă
României. Odată cu trecerea
lui Erdogan de partea Rusiei,
din nefericire țara noastră a
devenit linia de demarcație,
sper că nu linia frontului din-
tre NATO/UE și Uniunea
Euroasiatică. Nu știu dacă
România e pregătită militar
față de un posibil război cla-

sic pe care nu-l dorim și riscă
să transforme țară în câmp
de luptă, dar sigur că războiul
hibrid în desfășurare suntem
pe cale să-l pierdem pentru
că supra-clasa politică 
de la București, controlată
prin corupție de forțe
transnaționale nu a înțeles
nimic din ceea ce se întâmplă
la fel ca în 1940. 

La orizont nu se în-
trevede o forță politică
românească care să preia
democratic puterea și să
redea demnitatea, suverani-
tatea și prosperitatea
românilor „mancurtizați” in-
teresat din 1990 încoace,
pentru a fi mai ușor conduși
pentru aplicarea unor in-
terese multinaționale, cu aju-
torul unor șefi de servicii
secrete aflați pe statele de
plată ale unor mari companii.
Soldații români nu trebuie să
moară pentru avantajele al-
tora, ci să lupte doar pentru
independența statului și in-
teresele superioare și perene
ale României.

●


