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„Totul e mărginit; 

durerea, nu...”

- Mihai Eminescu
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București, „kilometrul zero” al gheșeftului!București, „kilometrul zero” al gheșeftului!

Cezar Adonis

Mihalache

ĂĂsta da gheșeft! Păi
și-ar fi frecat ei mâinile de
bucurie dacă primeau și o
cărămidă în plus peste ceea
ce și-au retrocedat de la noi!
Dar așa, cu un imobil întreg,
și fix în buricul târgului, or să
dănțuiască peste neghiobia
noastră o „hava nagila”
chiar de centru istoric! Pen-
tru că ei (re)scriu istoria în
vreme ce noi ne
dezagregăm continuitatea
vetrei milenare.

Deja sunt la câțiva
pași de „kilometru zero” al
Bucureștilor… Și numai
mâine nu o să vedem cum
își trântesc ditamai muzeul
acaparării fix peste borna
reprezentării noastre. Acum,

cu sprijinul Consiliului Gen-
eral (evreiesc) al Capitalei
(pe care o vor, și or să o
facă!, evreiască) s-au plasat
în preajma „buricului”, pe
care ni-l vor tăiat 
de ființa românească, 
întru cvasiretrocedarea
indiferenței noastre.

Desigur, doar o
gogoriță de ranchiună
holocaustică ar fi putut gen-
era o asemenea blasfemie.
Să își facă un muzeu, zis al
plecării în fața suferinței, pe
vatra de unde și-au antamat
cele mai bune negustorii în

București de altădată. Cen-
trul vechi. Basca insolența
de a aduce un Muzeu al
holocaustului în mijlocul
distracției din vechea zonă.
Dar poate că acolo se simt
ei bine, fiind și în preajma
băncii lui Ițig Isărescu…

Un sfert de veac noi
nu am fost în stare să
ridicăm un muzeu al kilo-
metrului nostru de plecare!
Acum, sub mâna unei
primărițe, se redesenează
piațetele, se retrasează
capetele de bulevard și se
trântesc muzee străine
nouă. Că vorba aceea, de
ce să se ducă ea la zidul
plângerii pentru a obține
bunăvoințe, când poate să
ridice un zid chiar aici?!
„Traian cel kippă” a bătut
cale lungă să-și ia, pentru
restituirile făcute, partea de

mandate prezidențiale.
„Găbiță” antamează direct
la centru, nefiind treaba ei,
de primăriță, să apere isto-
ria Bucureștilor… Și doar nu
dă de la ea (ori din patrimo-
niul Voluntarilor!), ci din al
nostru, al țării, al Istoriei
noastre, zâmbind dară
împăcată în fața transferului
către Institutul Național pen-
tru Spațiul Holocativ „Elie
Wiesel” a unei clădiri de pe
bătrânul Lipscani.

Ni se dă violent
peste nas, ca mesaj al felu-
lui în care suntem extrași

din propria istorie, fiind
evacuați dintr-o clădire mon-
ument istoric, în care trebuia
amenajată colecția de arte-
facte, tablouri și obiecte de
artă descriind istoria
Bucureștilor, pentru a insera
acolo, într-o continuă
demonstrație a neputinței
noastre, „monumentalele”
reprezentări ale veneticilor.
Ălea făcute la mașinăria de
falsificare a istoriei, a pla-
giatului făcăturilor cu rentă
istorică și de impunere a
hologogorițelor.

Iar în tot acest timp,
devenit răstimp de seches-
trare a valorilor milenare, is-
toria noastră ajunge în
debarale sau, când nu ne
este înfierată și reproșată,
este scăpată „accidental” pe
treptele uitării, într-un
adevărat holocaust, pas cu
pas, al românismului.
Stradă cu stradă, cartier
după cartier, oraș 
după oraș… Ne lăsăm
furați, desființați, șterși…
Dispar monumente, dispar
inscripții, ne volatilizăm
dintr-un prezent pe care
deja l-am desfigurat de
măreția Trecutului Istoric și
l-am predat necondiționat
unui viitor al veneticilor.
Acolo unde nu ne vom mai
găsi locul nici măcar pe post
de custozi ai debaralei cu
artefacte, ai cămăruței de
sub muzeele holocaustice,
iredentiste și de predare
necondiționată,  în care am
lăsat a ne fi mutată și
cimentată în tăcere identi-
tatea.

Într-un antiromânism
în care noaptea muzeelor
va fi fost transformată într-
un muzeu al nopții defini-
tive…

●

Imposibilul… posibilImposibilul… posibil

George

Alexander

AAm simțit din glasul
ei cât este de epuizată. După
o întreagă zi, în care a trebuit
să dea totul la locul său de
muncă, – aşa e în
străinătate, nu?- am auzit
vocea ei stinsă, aproape,
sfâşiată, în telefon. M-a
sunat să mă liniştească. Să-
mi spună că totul va fi
bine!…, tocmai ea, care n-a
avut parte de răspunsuri
elocvente mai de la nimeni…
Nici măcar atunci, când i-au
luat copiii oamenii aceia fără
suflet, distrugând-o pe viață,
omorându-i sufletul…

Mama aceasta este
dispusă să mai lucreze nu
ştiu câte ore, după calvarul
zilnic… Pentru mine!… Pen-
tru mine, da, care am devenit
mare politician peste noapte
şi am nevoie de semnături
de la oameni, liste de
susținători, pentru a candida
la nişte alegeri parlamentare!
Care alegeri, sunt organizate
tot după cum a alunecat
calapodul, unul împunge cu
sula, iar celălalt bate numai
în retragere… După atâta
minciună şi atâția saci cu
bani, găsiți de DNA, chiar şi
prin maşini care tocmai
ieşiseră la plimbare pentru a-
şi încălzi motorul diesel!, pre-
cum cea a domnului Blaga
(700 000 de euro au fost
găsiți în portbagajul maşinii
sale!!!), e normal ca înavuțiții
noştri politicieni să recurgă la
alte metode, din ce în ce mai
perverse, acum… Aşa că,
făcătura aceasta de Lege
electorală (?!), care exclude
din capul locului
INDEPENDENȚII, mai face
un lucru acum… Îi pune pe
candidații partidelor NOI în
imposibilitatea, aproape, de
a candida! Cum să aduni MII
de semnături atât de repede,
dacă vrei să rămâi curat,
dacă nu aparții de nicio
Mafie, dacă nu vrei să ai de-
a face cu încrengăturile care
subjugă acest popor?!

Este aproape imposi-
bil! Dar, ŞTIȚI DE CE ESTE
APROAPE IMPOSIBIL? DIN
CAUZA NOASTRĂ, OAME-
NILOR! Ne-aşteptam cumva
ca tagma jefuitorilor să
renunțe de bună-voie la pro-
priile privilegii? Ne-aşteptam
cumva ca hoții să renunțe să
mai fure?! Nu! Oamenii
aceştia sunt în stare să
plătească sume nelimite, ca

să rămână la putere, în con-
tinuare… Uitați-vă, de aceea,
nu numai la ei! Uitați-vă, în
primul rând, la NOI!, şi
constatați că am ajuns nu
numai săraci şi frustrați, dar
şi nişte unelte perfecte! Am
devenit Victimele care le fac
jocul Călăilor! Suntem atât
de dezbinați şi învrăjbiți şi-
atât de departe unul de altul,
suntem, am ajuns să fim
exact aşa cum le convine
celor care ne manipulează
din laboratoare! De ce să ne-
mpărțim în nu ştiu câte secte
dubioase, de ce să ne urâm
pentru că aparținem altui
partid şi gândim puțin altfel?
De ce să fie atât de greu să
îți dai semnătura ta pentru ca
un om dintr-un alt partid să
candideze?! De ce să refuzi
să-i dai numai această posi-
bilitate unui om, să intre în
arenă şi să lupte în mod
onest, nu să-l votezi
neapărat, după aceea! Să-l
laşi numai să candideze! Să-
i oferi, practic, Țării Tale mai
multe alegeri! Să nu te faci
părtaş prin refuzul tău la un
păcat cât o crimă, la un aten-
tat împotriva Țării Tale. Pen-
tru că, înlăturând din start,
oamenii incomozi pentru Sis-
tem – din orice partid ar face
parte ei!- nu facem altceva
decât să ne punem singuri
bețe în roate, să ajungem în
ipostaza de a alege mai
târziu răul cel mai mic dintre
două rele! Aşa cum am făcut
până acum. … Este de ad-
mirat mama de care vor-
beam mai înainte, care,
trecând peste suferința ei,
încearcă să ajute alți oa-
meni… Şi, vede mai de-
parte… Dar, de câte ori nu
am văzut nepăsare,
indiferență, platitudine, ură,
de la mulți alții?! Care „nu se
amestecă”, „nu se bagă” sau
„nu se identifică!”, dar, apoi,
îşi plâng de milă?!

Oameni buni, un
atentat împotriva noilor par-
tide este, de fapt, un atentat
la Țară! Pentru a primeni
clasa politică, pentru a face o
Schimbare Reală!, uniți-vă şi
semnați pentru candidaturile
TUTUROR oamenilor NOI,
iar apoi măsurați-i, cântăriți-
i, alegeți-i pe cei mai buni! Să
fie o competiție adevărată
între partide şi Oameni Noi,
de dragul Țării, nu târguieli
lamentabile între penali!

●
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Autopsia comunismului: Autopsia comunismului: 
vinovăţia ideologieivinovăţia ideologiei

Cristian 

Vasiliu

DDacă pentru a în-
locui religia, ideologia a
învinovăţit religia, la ieşirea
din ideologie, ideologia a
trebuit şi ea învinovăţită la
rândul ei. În primul caz ne-
am plâns de Dumnezeu, în
al doilea – de Istorie. După
ce am privit atât de mult
abisul, abisul a început şi el
să se uite înăuntrul nostru.
Hidoşenia trecutului a
rămas încastrată în retine şi
în conştiinţe şi, după ce am
trăit-o sub forma comunis-

mului, nu mai putem critica
ideologia comunistă cu
inocenţă. A atrage atenţia
asupra potenţialităţii de rău
pe care ea o conţine (şi a
încerca să o explici) devine
o formă de infatuare
metafizică într-un peisaj ru-
inat şi însângerat de faptele
atroce ale comunismului
real. În acelaşi timp însă re-
alitatea traumatică nu poate
ţine singură locul unui act
de condamnare a ideologiei
şi nici nu poate transformă
răul ei într-o banală tautolo-
gie. Este cel puţin periculos
câtă vreme – în modernitate
– stigmatul răului este
seducător în sine.

Tendinţa unei zone
a intelectualităţii progresiste
(în general vestice) – în nu-
mele unei aberante corecti-
tudinii politice – de a trece
sub tăcere legătura dintre
ideologia şi crimele comu-
nismului ori de câte ori este
posibil (sau de a o minimiza
sau discredita cu rea voinţă
în situaţia unei confruntări
directe) este de netăgăduit.
„În universităţile occiden-
tale, se manifestă o grijă
specială ca Marx şi Lenin să

nu fie prezentaţi în legătură
cu crimele care fie s-au in-
spirat din lucrările lor, fie au
fost direct instigate de ei”
(H.R.P.). H.R.P. aminteşte
de o situaţie în care, la o
ediţie comentată a Manifes-
tului partidului comunist
publicată în Statele Unite,
editorul a scris o introducere
lăsând în afară criticile cla-
sice aduse ideilor econom-
ice, sociale şi politice
prezentate în Manifest. Ru-
perea totală cu orice mi-
jloace a legăturii dintre
comunismul ideologic şi cel
real – poate în speranţa
renaşterii comunismului ide-

ologic – este un program
condamnabil, şi nu numai
din punct de vedere moral.
Reacţia la această situaţie
este legitimă, însă ea nu
poate lua forma extremă de
migrare în sens invers a
vinovăţiei către ideologie.
Doar pentru că vinovatul di-
rect – comunismul real –
este mort sau inactivat, iar
ideologia încă mai
mocneşte şi naşte prozeliţi,
nu putem îngădui dezgro-
parea şi utilizarea armelor
activismului: propaganda,
mistificarea şi discreditarea.   

Din păcate, aceasta
este direcţia abordată de o
parte a intelectualităţii estice
– iar colecţia de eseuri „O
idee care ne suceşte
minţile” este un exemplu
concludent. Trecând direct
la concluzie – eventual
printr-un vârtej de trăiri –
problema ideologiei se pune
– cu vehemenţă şi indignare
- în termeni de absolută
vinovăţie, cuantificată cu
milioane de morţi. Stilul şi
cantitatea de emoţie a tex-
telor nu repară însă logică
fragilă a construcţiei al cărei
viciu stă tocmai în axiomele

sale. Legătură dintre comu-
nismul ideologic şi
regimurile comuniste nu
este una determinist-simplă;
nu regimul este materi-
alizarea ideilor comuniste, ci
ideile sunt paravanul şi jus-
tificarea regimului comunist
(şi a crimelor sale). 

Camus afirmă fără
echivoc: „Dacă Hegel” – cel
care, după cum spune
Noica, a intrat în lume prin
Marx – „serveşte drept alibi
stăpânului de la Karaganda,
asta nu îi condamnă filo-
zofia”. Iar judecata sa se
aplică şi pentru Kark Marx.
Marx a fost un gânditor, nu

un ucigaş; nu ideile sale au
ucis; polemica sa,
vituperantă şi iraţională un-
eori, a fost o reacţie la
situaţia economică, socială
şi politică a vremii sale.
Prea puţini dintre cei ce au
făptuit revoluţiile şi au con-
dus structurile politice ale
comunismului i-au citit mai
întâi scrierile; în general
traseul politic al activiştilor a
început cu convertirea;
studiul marxismului a fost
făcut – dacă a fost făcut –
ulterior şi pe sărite. Este
anacronică – ba chiar
penibilă – judecata lui Marx
prin prisma traumelor sec-
olului XX. 

Desigur, se pot 
face analogii, comparaţii,
speculaţii contrafactuale,
etc…, dar nimic mai mult din
punctul de vedere al unui is-
toric, filozof sau om politic.
Nu îl putem judeca pe J.J.
Rousseau pentru teroarea
iacobină, doar pentru faptul
că Robepierre şi-a inspirat
rechizitoriile şi acţiunile din
Discursurile sale (fără a-l
înţelege de fapt în totali-
tate). Este într-adevăr vino-
vat JJ Rousseau cu ideile

sale despre inegalitate şi cu
visurile sale de întoarcere
spre o starea naturală,
idilică a omului pentru că, în
1794, Incoruptibilul scrie:
„Dorim […] să îndeplinim
intenţiile naturii şi destinul
omului, realizând promisiu-
nile filozofiei” (adică ale lui
Rousseau) şi înalţă
ghilotina?

Răsar des în argu-
mentele contra ideologiei
cuvintele tari pe care Marx,
Engels – şi colaboratorii şi
epigonii săi ideologici – le
rostesc sau le scriu cu di-
verse ocazii. Fără o altă in-
terpretare de perspectivă

sau context, pe nivelul epis-
temologic al limbajului, ele
rămân şi surpă credibilitatea
ideologiei, precum şi a cre-
atorilor/suporterilor/executa
nţilor ei. Dacă există un
ideal etic al comunismului,
el nu poate într-adevăr
convinge, câtă vreme în in-
teriorul ideologiei există
negaţie şi revoltă împotriva
a ceva ce în final, în reali-
tate, este identificabil cu
omul. Să nu uităm însă că
duşmanii comunismului –
ordinea socială, burghezia,
proprietatea privată, statul,
etc... - par, pe hârtie, pure
abstracţiuni, produse ale
omului întoarse împotriva
omului. 

Părinţii ideologiei şi-
a închipuit că înlăturarea lor
violentă se poate face prin
convingerea paşnică a oa-
menilor. Abia în realitate s-a
putut vedea că din ţesătura
acestor instituţii, atunci când
este sfâşiată, curge sânge,
fiindcă oamenii nu
alcătuiesc instituţiile, ci
devin – în mod existenţial –
acele instituţii. Iar dacă în
sprijinul acuzării sunt aduse
cuvintele – pe care J.P.

Sartre le numea „pistoale
încărcate”, tot cuvintele pot
fi chemate şi ca martori ai
apărării. Cel puţin din Marx
poate fi extrasă o frază ce îi
oferă acestuia o dimensiune
etică pe care cei ce îl vor
urmă nu o vor moşteni: „Un
scop care are nevoie de mi-
jloace nedrepte nu e un
scop drept” . Nu pare deloc
ciudat faptul că şi la
Rousseau întâlnim o frază
similară ce îl dezleagă apri-
oric pe acesta de contractul
cu iacobinii: „Nimic în
această lume nu merită
cumpărat cu preţul sângelui
omenesc”.

Şi totuşi o vină
există şi este vizibilă tocmai
prin prisma escatologiei
marxist-leniniste. Nimeni
altul decât Georg Lukacs
susţine că un gânditor sau
un artist sunt legaţi indisolu-
bil de opera lor şi sunt re-
sponsabili atât pentru
urmările benefice, cât şi
pentru abuzurile realizate ca
urmare a instrumentării op-
erei lor. Dacă o lucrare de
artă sau filozofie, susţine
Georg Lukacs, poate fi pusă
în slujba opresiunii politice,
înseamnă că în formă ei
originală a existat un ger-
men al răului – al
neadevărului, al urâtului sau
iraţionalului –, iar efectele ei
ulterioare se reflectă în val-
oarea lucrării. 

A considera o cauza
materială (după definiţia lui
Aristotel) ca având drepturi
depline la masa vinovăţiei
este totuşi o exagerare,
însă George Steiner o
consideră „o exagerare
utilă”. În cazul ideologiei di-
ficultatea majoră constă nu
neapărat în găsirea germe-
nilor răului, cât în stabilirea
gradului în care, pentru
crimele comunismului, ide-
ologia este o cauza formală
sau o cauza materială. Fără
o siguranţă în această
privinţa nu putem inculpa
definitiv şi categoric ideolo-
gia şi nu putem stabili
pedeapsă ce trebuie
aplicată memoriei celui –
sau, în final, celor – ce au
creat-o şi au răspândit-o.

●
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Aici și peste Prut: organizații Aici și peste Prut: organizații 
non-guvernamentale indezirabilenon-guvernamentale indezirabile

Vitalie

Pastuh

CCurentul antiromâ-
nesc creat, dirijat și finanțat
din afara țării include o serie
de componente și modalită-
ți de promovare. O
componentă perfidă și de-
osebit de periculoasă sunt
anumite o.n.g.-uri, cu
orientări  subversioniste de
lungă durată, ambalate în
învelitori mediatice  pretins
progresiste, filantropice, de
învățământ și civilizatoare.
Sub învelitoare se ascunde
esența antinațională. De-
spre esența darurilor
civilizației de export a scris
celebrul scriitor american M.
Twain, cu o sută de ani în
urmă.

Darurile civilizației
de export sunt destinate
cotropirii financiare-eco-
nomice, apoi teritoriale a
popoarelor mai puțin
avansate. Românii,
cutremurați de  dezastrulto-
tal din țară, s-au dezmeticit
după narcoza  euforiei
intrării în UE. Privind în jur,
ei constată că au fost trași
pe sfoară, păcăliți și jefuiți,
cum nu le-a mai fost dat să

pățească. Cine i-a prostit?!
Cum de salvat? Din instru-
mentele de intoxicare
psihologică-ideologică, dl
Florin Rusu a evidințiat
„rețeaua o.n.g.-urilor Soro-
siste ”. În petiția sa din on-
line, dl Florin Rusu scria:
„Cerem interzicerea o.n.g.-
urilor Sorosiste pe teritoriul
României! Demiterea din
funcțiile publice a tuturor
celor care fac sau au făcut
parte din aceste organizații”.
Un alt autor consideră că
cel mai grav pericol din
partea o.n.g.-lor Sorosiste
este că ele „vor da naștere”
la partide sorosiste – acesta
este planul rețelei” .
Intervențiile în politic a
Sorosiștilor: „S-a activat din
nou rețeaua de o.n.g.-uri și
ploșnițarii lui Soros! O
puzderie de o.n.g.-uri din
România cer relocarea a cât
mai mulți imigranți în țara
noastră!”.

De fapt, intervenția
intereselor străine în politic,
prin intermediul o.n.g-lor
Sorosiste, are loc de mulți
ani. Spre exemplu, în sfera
educației și instruirii, care
este o sferă de importanță
politică majoră pentru popor
și stat.

Recent, am citit îpe
internet despre cererea unui
prim-ministru al R. Moldova
adresată către miliardarul
Soros de a-i plăti patru con-
silieri ai prim-ministrului.
Bani străini în politică
moldovenească. Cine
plătește, acela comandă
muzica. Comanda bancher-
ilor străini în politica
moldovenească a adus sau
nu prinos în dezastrul total
al celor 25 de ani de
independență a R.
Moldova? Cum ne putem
apăra de subminarea de
către interesele străine a
tradițiilor istorice și spirituale
ale poporului? Care este
calea ce mai eficientă? Iată
două soluționări. Rapide.

Din Federația Rusă:
în anul 2015, Ministerul
Justiției a emis patru
dispoziții, conform Legii de-
spre organizațiile in-
dezirabile, prin care au fost
declarate indezirabile
următoarele o.n.g.-uri: 1.
„Fondul Național pentru
Susținerea Democrației”, 2.
„Institutul Societatea
deschisă, Fondul de
asistență”, 3. Fondul Soci-
etatea Deschisă”, 4. „Fondul
americano-rusesc pentru

dezvoltarea economică  și a
dreptului”. La care, în 2016,
a fost adăugat 5. „Institutul
Național Democratic de
Relații Internaționale”.

De remarcat că în
Rusia, organizațiile necom-
erciale care primesc bani de
peste hotare și au activități
politice în țară, sunt obligate
să se înregistreze în calitate
de agenți străini. O lege
similară există în SUA, din
anul 1938.

Președintele V.
Putin a declarat: „Autoritățile
statului vor acorda în con-
tinuare atenție  la existența
unor surse financiare
străine pentru activitatea
organizațiilor non-guverna-
mentale și vor verifica core-
spunderea  scopurilor
statuare ale lor cu lucrul
practic.  Orice abatere va fi
sancționată ”.

Conform noii Doc-
trine militare a Rusiei, sub-
minarea tradițiilor istorice și
spirituale este calificată ca
pericol militar. Pentru colab-
orarea cu o organizație
străină indezirabilă,
cetățeanul rus este pasibil
de pedeapsa cu
întemnițarea pe doi-opt ani.

Din Republica Be-

larusi: o.n.g.-urile Sorosiste
au fost interzise în anul
2008.  Ulterior, prin Decretul
prezidențial Nr.24 /2013
„Despre primirea și uti-
lizarea ajutorului străin ner-
ambursabil”, au fost stabilite
principiile utilizării corecte,
loiale statului, a ajutorului fi-
nanciar, a ajutorului cu uti-
laje.  O.n.g.-le sunt obligate
să indice scopurile, în care
vor fi folosiți banii primiți de
peste hotare.

În Bielorusia, este
interzis o.n.g.-lor să
deschidă conturi în băncile
de peste hotare. La 1
septeptembrie 2011, a intrat
în vigoare Codul
Învățământului din Repub-
lica Belarusi. Codul
prevede ca instruirea
suplimentară a adulților (
prelegeri, seminare temat-
ice, traininguri, cursuri pen-
tru ofițeri etc.) să NU  fie
făcută de o.n.g.-ri!

Întrebare: când Min-
isterul Justiției și Ministerul
Învățământului din Țările
Române vor adopta decizii
similare?

●

„Nemuritorii” din Parlament„Nemuritorii” din Parlament

George

Alexander

CContinuăm să le
vedem chipurile în acest
coşmar care nu se mai
termină. Şi, nici nu ştim cine
se va prăbuşi mai întâi…
Cine va fi judecat cumva
mai aspru. Noi sau Ei?!
Sunt toți plini ochi de intenții
bune. 

Ca orice „intelectual”
rasat, cu buzunarele pline,
care n-a deschis în viața lui
o carte, dar, care are şi tu-
peul şi banii, să se con-
sidere elită! Atâtea
masterate le-a luat într-o
secundă, fără să-şi bată
deloc capul!, ca şi când, nici
n-ar fi învârtit la fiare şi
şuruburi, ca şi când, nici n-
ar fi fost analfabet prin
vocație! Într-o mână ține,
acum, fizica, iar în cealaltă,
psihologia cuantică!

A distrus, prin im-
postura sa, Totul! 

Parfumul său, de ex-
crocherie, pluteşte în aer,
greu, prin holurile Parla-
mentului. Prin Parlamentul
României. De ce i-ar păsa,
cumva, în viața, pur şi sim-
plu, fermecătoare, de ce
cred eu sau tu, două ființe
jalnice, care-i aduc din când
în când voturi – a pierdut
demult contactul cu Reali-
tatea!- dar, care repetă de

douăzeci şi şase de ani
aceeaşi greşeală?! Îl aleg
parlamentar! Nici nu-şi mai
aminteşte bine pentru ce a
venit aici, în Parlamentul
României, nici n-a
intenționat vreodată să

plece şi nici nu
intenționează!, ne-a prins
numai în mrejele lui ca în
ghearele de caracatiță…

Şi-a acordat, cu de
la sine putere, Drepturi...
Privilegii. Şi-a inventat Pen-
sii speciale. A deschis, sub
acoperire, case de bătrâni
prin Portland, USA, sau în
alte paradisuri fiscale. În
timp ce bătrânii săi mor, cu
o pensie a groazei. Este
familist, însă – şi el şi familia

sa, cu care se pozează prin
ziare!- dar nu prea se uită la
copiii altora, care
flămânzesc şi nu reuşesc
să-şi cumpere în ruptul ca-
pului o ciorbă
(sponsorizată!), ca la Parla-

ment, cu doi lei sau 1,50.
Nu-i pasă nici când alte
state ne calcă în picioare şi
ne iau copiii, sfidându-ne! 

Omul acesta (sau
oamenii aceştia…), cu max-
ilare puternice, are atât de
mulți bani strânşi în
puşculiță că, de acolo, din
partea lui, viața se vede cu
totul altfel. Sufletul unei
mame, al oricărei mame!,
poate muri oricând. Pe fața
lui, nu va trezi niciodată

vreun sentiment de durere.
Fiecare om pe care l-a
dezamăgit este total ne-
semnificativ pentru el. A
îmbătrânit în Parlament, dar
are o armată de slugi! Şi el
ştie că minte. Şi ele ştiu. Îl

laudă, însă, nostalgici. Îl
preaslăvesc pentru
bunătatea lui. Țara a ajuns
de râpă, dar Țara l-a plătit
din greu pentru deserviciile
aduse şi Țara îl plăteşte
mereu. Aunci când se
trezeşte – pentru că doarme
cam mult prin Parlament!-
nici nu mai ştie dacă e doar
un nebun sau un obiect de
prost gust, uitat pe un raft. Îl
vom vota în continuare,
poate, sentimentali… Şi-l

vom avea într-o zi pe
conştiință… C-a murit şi n-a
ştiut nimeni de el! A murit
singur în Parlamentul
României, au murit, de fapt,
pe capete – câți, Doamne,
parlamentari nemuritori nu
s-or fi zbătând pentru
țărişoara lor, pe-acolo, pe
rupte?! Vor muri toți fără
scăpare, însă, fără să ştie
cineva, nici pentru ce-au
murit şi, mai ales, nici pen-
tru ce-a trăit fiecare… Dar,
poate, că țara aceasta şi oa-
menii aceştia se trezesc…

Întotdeauna poți să
te ridici dacă vrei. Întot-
deauna merită să încerci. 

De ce nu am alege
Oameni Noi, totuşi?! Nu tre-
buie să regretăm la infinit
ceea ce am făcut, ci ceea ce
nu facem! Oare, ce s-ar în-
tâmpla dacă tot Parlamentul
s-ar goli şi s-ar umple din
nou la 11 decembrie cu Oa-
meni Noi?! Oare, ce s-ar în-
tâmpla dacă partide noi ar
începe să reclădească tot
ceea ce au distrus alții?! Ar
fi mai bine şi la noi. 

●



Ghimpele Națiunii

Fluxul maghiarizării în rang de agențieFluxul maghiarizării în rang de agenție

Cezar Adonis

Mihalache

ÎÎi mai putem spune
oare „Agenția Română de
Presă”?! Ba, mult mai grav,
mai putem considera oare
„AGERPRES”-ul a fi o
instituție națională de
reprezentare a românilor și
românismului? Pentru că,
tragic, dar nu surprinzător,
încă un bastion a fost aca-
parat (în fapt, predat chiar
din mijlocul nostru!) de sfera
de împresurare pentru de-
structurarea românismului.

Și nu-i mai putem
spune românească (sub
forma ei de ființare, nu în
modul de afișare), din clipa
în care, într-un joc mârșav al
dezagregării, de multe ori
prin însăși contribuția
noastră, s-a trântit pe post
de fundație în procesul de
zidire prin încercuire a
românismului. Cărămidă
după cărămidă, procesul de
deromânizare prin
maghiarizare capătă conturi
cu adevărat… naționale.
Într-o extindere peste tot
ceea ce am lăsat nevegheat.
Iar după dezagregarea tre-
cutului nostru istoric și cul-
tural, ori agresiunea
insinuată în reperele prezen-
tului pentru viitor, precum
educația, acum s-a extins și

în acapararea reprezentării
țării.

Până mai ieri, părea
că insinuarea prin
maghiarizare, rămâne la
nivelul unui castel de nisip,
lipsindu-i o fundație care să
consacre oficial maghiara ca
a doua limbă în stat. Și nu

„doar” ca a doua limbă
oficială în inscripțiile, trecute
oricum, în multe zone din
Ardeal, dinspre sfera privată
în cea publică. Pentru că,
nu-i așa?, în perspectiva
readucerii la frâiele țării,
cândva, peste ani, a unor
conducători de fibră
națională, plăcuțele, plăcile,
cărămizile puse abuziv
peste istoria și cultura
noastră puteau fi îndepărtate
cu cele firești. Mai ales că,
impunerea maghiarei ca a
doua limbă oficială prin
crearea (prin felurite
șiretlicuri, inclusiv a atașării
televiziuni și/sau a radioului
PUBLIC) a unei identității
maghiare părea șortită

eșecului.
Totuși, presiunile

pentru crearea unei televiz-
iuni sau a unui radio în limba
maghiară (ca structuri de
sine stătătoare, nu simple
studiouri regionale cu ore de
emisie), evident, nu pentru a
servi nevoi de informare a

etnicilor maghiari, ci pentru a
institui secvența impunerii
maghiarei ca a doua limbă
oficială, deși sunt vechi, erau
prea fățișe pentru a se con-
tura într-un act asumat de
vreun guvern.

Insinuarea, tacită, a
venit prin modularea într-un
adevărat flux (pro)maghiar a
Agenției naționale de presă
a României. AGERPRES. Și
care, departe de ochiul
oricum nevigilent al
societății, face un pas al
trădării, dintr-o agenție cu
fluxuri strict în limba oficială
a țării, cu buletine în limbi
internaționale, punându-se
în slujba unei limbi neofi-
ciale. Devenind o AGenție

de PRESiune, căci astfel va
trebui decriptat acronimul
instituției în noua sa „ediție”
în limba maghiară.

Pasul este uriaș pen-
tru centrul de presiune
politico-iredentist maghiar. Și
constituie drumul de de-
schidere a altor oficine de
presă plătite din banii noștri
pentru propaganda anti-
românească. Pentru că asta
se aude dinspre presa de
limbă maghiară, portavoce și
reflector al antiromânismului.

Pentru românii de
afară, AGERPRES abia a
găsit locul și rostul unui biet
buletin numit rece „Dias-
pora”, aruncat cumva la „și
alții”, fără măcar o trimitere
din pagina oficială Agenției.

În schimb, pe fron-
tispiciul web al Agerpres-
ului, și nici  măcar după
secțiunea în limba engleză,
s-a trântit secțiunea „Magh-
yar”. Nu pe românește cu un
link intitulat „Maghiară”, că
doar fluxul nu se referă etni-
cilor maghiari care respectă
limba oficială a țării. Desigur,
ar fi putut fi un buletin, așa
cum sunt cele „externe”, ori
cel dedicat Diasporei! Dar
atunci nu ar fi putut deschide
brazda în care să fie sădită
noua „sămânță”.

S-a creat dară un
flux paralel, așa cum își
doresc a fi și maghiara pe

lângă limba oficială a țării,
„de știri și informații”. Iar cu
această ocazie, Agenția a
mai plasat o „secțiune”. De
data asta ca o enclavă de
limbă și reprezentare, de-
clarându-se „agenție
regională”. Asta după ce a
introdus, la fel de subtil în
titulatură, un „naționalal” în
loc de vechiul „românesc”
(din 1949, de la înființarea ca
Agenţia Română de Presă –
AGERPRES), de unde își
trăgea „n” din titulatura,
rămânând desigur Agerpres,
căci Agenpres ar fi mirosit
prea evident a „agentură” de
presă, nu?!

Și numai mâine-
poimâine nu va fi greu să 
se afirme ca o 
agenția federativă de presă
neromânească! Mai ales că,
într-o pagină principală, încă
în limba română!, în care
însă impertinența specifică a
insinuat numele trimiterii
către fluxul maghiar ca
Maghyar (că suntem
poligloți, nu?!), nu va fi ni-
cidecum de mirare să
vedem orașele țării cu nu-
mele lor în maghiară.

Într-un prim format
oficial în flux continuu de
maghiarizare.

●

Popor român, Ţi-ai dat libertatea pe-o himeră!Popor român, Ţi-ai dat libertatea pe-o himeră!

Ion

Măldărescu

„T„Trăim vremuri tul-
buri”, spunea Ştefan cel Mare
la vremea lui, iar Istoria se
repetă. Citiţi slovele lui Grigore
Ureche - dar şi printre ele - şi
veţi constata că vrerile puterni-
cilor lumii nu s-au schimbat
prea mult. Ţoţi vor România
pentru ei, nu pentru români.
Înainte de a pleca în călătoria
cea mare, Ştefan a pus
coroana pe capul lui Bogdan şi
i-a spus: „Nu e o coroană de
diamante, e o coroană de
spini, fiule!”. Astăzi se
răscolesc în mormintele ştiute
sau neştiute Ştefan, Vlad, Ioan
şi Mihai, Brătienii, Mareşalul
Antonescu şi Ceauşescu - ul-
timii doi trădaţi şi asasinaţi din
ucazuri străine. Se răscolesc
cei căzuţi sub Tricolor în cele
două mari măceluri planetare,
strigându-ne: V-am lăsat o
Ţară liberă şi bogată, ce-aţi
făcut cu ea? Aţi vândut
străinilor pământul şi bogăţiile
ei! Aţi închinat Ţara unor ne-
mernici, lăsând-o fără viitor.
Popor român, Ţi-ai dat liber-
tatea pe-o himeră!

Popor Român,
În timp ce netrebnicii

jefuitori, huzuresc pe spinarea
Ta, laşi să-Ţi fie umiliţi bătrânii
cu pensii nici cât să şi să-şi
cumpere medicamentele nece-
sare supravieţuirii. Nu le
respecţi învăţătura, uitând că
fără bătrâni nu ai viitor şi din
patru în patru ani, circarii elec-

torali le aruncă un kil de ulei,
făină sau zahăr pentru a le
cumpăra voturile. Profitând de
datina ospeţiei româneşti, Isto-
ria Neamului Ţi-a fost călcată
în picioare de trădătorii din
lăuntru şi de neaveniţii bicis-
nici, apăruţi după ascunzişuri
precum păsările de pradă.

Pentru a face pe plac
„bilderbergilor” nesătui de averi
şi putere, ce se cred „dum-
nezeii planetei” şi vor să-ţi
distrugă credinţa, ai dat privi-
legii deviaţilor sexuali, poluând
nevinovăţia pruncilor cu pa-
radele destrăbălării! În numele
„democraţiei” ai nedreptăţit
românii Tăi, dând privilegii
nemăsurate minoritarilor, aşa
cum nu a făcut-o nicio ţară din
lume. După ce ai gonit
aproape patru milioane din
copiii Neamului pe meleaguri
străine, la porunca aceloraşi
„bilderbergi”, laşi să fie aduşi în
locul lor năvălitori care te vor
nimici şi laşi să se înalţe Tem-
ple masonice şi Moschei chiar
în inima Ţării. Urmând porun-
cile nemernicilor care ţi-au
frânt coloana vertebrală, ai dis-
trus Oastea Ţării şi ai acceptat
să fi cotropit de mercenari de
tot felul, pe care tot Tu, popor
român, îi plăteşti cu bani grei,
trăind cu iluzia că te vor apăra.
Ai îngăduit să fie distruse
economia, industria şi agricul-
tura „ceauşistă" şi ai transfor-
mat România în rai al tâlharilor,
făcându-le voia fără a Te
opune, apoi „demnitarii" ne-
mernici au eliminat din legile
României clauzele „Trădare de
ţară” şi „Subminarea

economiei naţionale” pentru a
nu fi puşi să dea seama de
faptele lor. Ai uitat, popor
român, că Occidentul te-a
trădat de atâtea ori?! Ai lăsat
să se instaleze la conducerea
Ţării pe urmaşii ticăloşilor alo-
geni, marionete ale Imperiului
Haosului, care, în urmă cu
şaptezeci de ani, aduşi de „tan-
curile de la Răsărit" au distrus
floarea intelectualităţii şi a ar-
matei române. O fac şi acum
sub ochii îngăduitori ai
Preşedintelui, Guvernului şi aI
Parlamentului României. Asta-
i democraţia la care ai visat în
suicidul din '89?

Popor român,
De-a lungul a 27 de

ani, colonizatorii Te-au îndo-
bitocit, transformându-Te în
turmă de oi şi Te laşi mânat
spre prăpastie de ciobanii
tâmpiţi pe care îi votezi din
patru în patru ani. Mulţi dintre
ei nu sunt fiii tăi, ci alogeni
hămesiţi după averi şi profitori
conjuncturali. Ruşine Ţie,
popor român că rabzi şi taci,
făcând voia haitelor globaliste
ale Răului. Unde Ţi-e demni-
tatea, popor român? Ai dat-o
hrană porcilor şi hienelor care
au sfârtecat trupul Ţării?!
Trezeşte-te!

Luaţi aminte la cuvin-
tele lui Ştefan şi respectaţi-i ul-
tima dorinţă!

„Până în ultima zi a
domniei şi a vieţii sale, Ştefan
a ţinut sabia în mână. Grigore
Ureche spune că Ştefan cel
Mare a murit într-o zi de Marţi,
la 2 Iulie 1504, în scaunul său
domnesc de la Suceava [...].

Într-o dimineaţă, pe când se
îngâna ziua cu noaptea, Ştefan
a chemat Ţara la ultimul lui
sfat: - Boieri dumneavoastră,
v-am chemat să mă
mărturisesc înainte de moarte,
să mă spovedesc Ţării. [...].
Am moştenit o ţara de ţărani şi
vă las o ţară de oşteni [...] toată
suflarea care ştia să ţină în
mâini numai coarnele plugului,
ştie azi să ţină în mână şi
sabia. Turcul ne-a dorit
Moldova un paşalâc al Imperi-
ului Otoman. Leşii (Polonezii) -
un voievodat al Ţării Leşeşti.
Ungurii - un teritoriu al Ţării
Ungureşti. Tătarii - un loc de
păşune pentru caii lor. Dar n-
au izbutit. Vă las o ţară bine
apărată [...] Şed acum ca un
spin în coasta ţării păgânii cei
fără de Dumnezeu. Visul meu
era să va las ţara întreagă şi
neştirbită. Căci o ţară, atâta
timp cât îşi va avea hotarele
ştirbite, va sângera mereu. [...]
Ca să pot dormi liniştit în mor-
mântul meu, aş vrea să-mi
juraţi că nu veţi uita niciodată
de ele şi, atunci când va sosi
clipă prielnică, veţi face tot
posibilul că să le întoarceţi [...].
Mulţi ne-au vrut îngenuncheaţi.
Mulţi ni s-au dorit «eliberatori»
[...] dar toţi urmăreau cum să
ne facă robii lor [...]. Vreau să
mor împăcat [...]. Ştefan, cu
mâinile tremurânde, îşi scoase
coroana de pe creştetul încu-
nunat de plete cărunte şi o
aşeza pe fruntea lui Bogdan. -
Nu e o coroană de diamante, e
o coroană de spini, fiule! [...]
Trăim vremuri tulburi. Din toate
părţile, fiare gata de pradă se

uită cu ochi pohticioşi către
biata ţară. Eu şi boierii şi
răzeşii mei am făcut tot ce mi-
a stat în putinţă şi am aparat-
o, pe unde cu cuvântul, pe
unde cu sabia, de duşmani. Iar
duşmanii ei sunt mai ales
vecinii ei, care vor să-şi
mărească ţările [...] care jindui-
esc să va aibă birnici. Toţi ne-
ar vrea vasali şi birnici. [...]
Dacă vreţi ca fiii şi nepoţii voştri
să mai vorbească limba
noastră strămoşească, să nu o
închinaţi străinilor [...]. Aceştia,
dacă vin, nu se mai duc din
ţară. Au să vă treacă la altă
credinţă şi au să vă impună să
le vorbiţi limba şi jugul vă va fi
dublu. [...] Şi nu veţi fi stăpâni,
ci străini în ţara voastră. [...] Şi
aş dormi la locul meu de veci
împăcat, dacă aş şti că mi-aţi
ascultat sfatul. Asta e ultima
rugăminte a celuia care v-a
fost mai mult decât un domn,
v-a fost un părinte”.

Ridică-Te, popor
român, la înălţimea
înaintaşilor! Fă dreptate,
apără-Ţi Neamul şi recâştigă-
Ţi Demnitatea şi Independenţa
pierdută pentru a lăsa copiilor
Tăi o Ţara Liberă şi
ÎNTREAGĂ!, iar pe străini,
respectă-i tot atâta cât Te
respectă ei pe Tine!

●


