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„O naţie nu se poate 

mântui decât prin sine însăşi.”

- George Călinescu
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„Monștri” legitimi ai votului popular„Monștri” legitimi ai votului popular

Cezar Adonis
Mihalache

NNu din somnul
rațiunii noastre s-au născut
acești monștri! Ei erau deja
aici, ascunși în culcușurile
asigurate de neaplica-
rea lustrațiilor la timp…
Indiferența, apatia și
ipocrizia noastră doar i-au
hrănit, somnul nației îm-
plinindu-i apoi într-un ritual
al ritmicității neghiobiei în
formulele despotice pe care,

de fapt, le-am creionat cu
mâna noastră. Iar cu legit-
imitatea dată de alegerile
noastre doar i-am adus la
lumină. Și sunt, chiar dacă
ne doare (pe noi, ca
prezent, dar pe copii noștri,
ca viitor, i-ar putea sfărâma),
sunt tocmai acei monștri le-
gitimi ai somnolenței noas-
tre mioritice. Monștri unui
vot mult prea popular care
și-a arătat periculoasa put-
ere dată de dreptul dat
oricui de a alege. Zece
clase sunt prea puține pen-
tru a lăsa un șofer la volan.
Să nu ucidă un biet trecător.
Dar nu sunt prea puține
pentru a-i lăsa pe cei
neinstruiți să ne ucidă cu
neștiința ori puterea lor de a
înțelege…

I-am împlinit și le-am
dat puterea impunerii într-un
tot menit să strivească
rațiunea rușinată parcă de
propria-i cumsecădenie. În
câteva zile, plenul executiv
al Partidului Social Democ-
rat ne-a dat înapoi cu câțiva
ani. Și poate nu derapajul
intern este cel mai grav, ci
imaginea creată afară. Pen-
tru că, într-un asemenea
ritm, „clauza” noastră ca
națiune prooccidentală se
va disipa. Și iarăși vom
rămâne singuri… Noi și
acești monștri avizi de pu-
tere.  Executarea instituțiilor
democratice ale statului a

început… Nu se mai
îndoiește nimeni. Și cât de
ilar trebuie să fie ca instau-
rarea despotismului să se
facă prin instrumentele
democrației?! Iar „reconfi-
gurarea” principalelor
instituții, coborând însă și pe
verticala lor, chiar galopant,
a demarat cu alungarea per-
sonajelor din fruntea lor.
Pentru că sistemul plenar
comunistoid nu mai are
răbdare să aștepte să vadă
care personaje și instituții s-
ar preda ele singure noului

sistem. Care ar trăda și s-ar
„învârti” de bună voie.

Nu, plenara roșie
care acaparează țara nu are
timp. Nu mai pierde vremea
cu delicate rotiri de cadre.
Ea schimbă totul a priori,
într-un ritm alert, având
suficientă masă de slugar-
nici gata să ia parte la
marele ospăț roșu. Roșu
plenar, dar mai ales un roșu
dat de sângele 
unei democrații schilodite,
hăituită, răpusă din interior
prin indolența noastră.

P a r l a m e n t u l
României nu este pe cale să
devină noua mare adunare
națională. Este deja un
m.a.n., fiind doar o
chestiune de timp până își
va asuma adevărata
titulatură. Adică în clipa în
care va absorbi ori converti
procentele de dincolo de
majoritatea absolută.

Căței sistemului nu
ascund nici ei „trecerea”.
Într-un atac furibund la
adresa unei mari actrițe
care a avut curajul să se re-
volte (și da, vorbim deja de
curajul de a ne revolta acolo
unde ar trebui să vorbim de
opinii și dreptul la libera ex-
primare), ridicolul personaj
Mirel Palada ironiza omul
revoltat, amintindu-i că, în
guvernarea trecută a social-
democraților, nu i-a fost
„greață de comuniști”, prim-

ind fonduri pentru proiectele
sale culturale.

Or, comuniștii lui
Ponta nu sunt și cei ai lui
Dragnea?! Și, de fapt, nici
nu contează cum își spun.
Ci ceea ce sunt! Ar putea
să-și spună și „hahalerele
roșii”, nu contează! Deja se
simte cuțitul roșu la
beregheata „burghezilor” cu
meserii liberale. Ai primit
proiecte să trăiești pe pro-
pria-ți muncă? Taci! Adică
exact tăcerea pe care o im-
pune acum sistemul lui

Dragnea la nivel popular. V-
am dat suta de lei, tăceți!

Da, tăceți români ai
votului prea popular! Tăceți
și bucurați-vă de banii
primiți, nu de la el, sistemul
roșu, ci tot de la noi (veți
înțelege poate cândva
adevărul de dincolo de
ipocrizie), bucurați-vă pen-
tru pomana de azi și mâine,
ce va fi plătită cu viitorul
copiilor noștri.

Și da, trebuie să
spunem lucrurilor pe nume!
Pentru că dacă pensionarii
se pot bucura de pomenile
primite este pentru că ei au
viitorul cu linie terminus
aproape aici, în prezent. Dar
noi, cei ce avem viitorul de
pensionari peste ceva mai
mulți ani, nu ar trebui să ne
hlizim prostește la ceea ce
ne „dă” acest sistem. Pentru
că atunci când primești bani
și foloase de la un sistem al
penalilor, te faci parte lor. Iar
lotrii nu sunt nici „roșii”, nici
„galbeni”, nici foști „porto-
calii”…

Sunt lotrii și atât!

●

Adevărata față a… „omeniei”…Adevărata față a… „omeniei”…

George
Alexander

AAm văzut mulți oa-
meni plângând, implorându-l
pe Dumnezeu să le curme
durerea… Zilnic trecem,
poate, pe lângă ei. Ne
justificăm adesea, noi, când
ridicăm din umeri şi mergem
mai departe, aşteptând de
fiecare dată mereu, ca alții să
aibă inimă – în locul nostru!- şi
să-i vadă… Să-i ajute cumva,
să le dea măcar speranță cât
să nu moară, sărmanii!, în fața
noastră… Dramele prin care
trec compatrioții noştri, sunt de
necrezut. Dar nici nu ştiu ce
poate fi mai condamnabil,
atrocitățile instanțelor străine
împotriva familiilor româneşti
sau plictisul nostru, indiferența
care ucide…

Acum câteva luni, un
reputat om de cultură a vrut să
organizeze o lansare de carte
în Moldova… Cartea mea,
„Copiii noştri în închisorile lor.
Furați de Barnevernet”, –
carte, donată, practic luptei
pentru susținerea familiilor
româneşti, cărora le-au fost
luați copiii!- urmând să fie
prezentată într-o librărie
Cărtureşti… Răspunsul primit,
însă, din partea managerului
librăriei, i-a lăsat pe toți
perplecşi. Individul acela ob-
scur (sau şefii săi!) a avut
neobrăzarea, lipsa elementară
de bun-simț să spună că nu se
poate face nicio prezentare 
în librăriile Cărtureşti
deoarece subiectul – adică,
preluarea/furtul copiilor români
de către instanțele străine-
este, citez, „CONTROVER-
SAT”! Între timp, familiile Bod-
nariu şi Nan şi-au primit copiii
pentru că însăşi instanțele
norvegiene au decis acest
lucru. Lipsa de omenie a
„Cărtureştilor”, însă, este de
reținut! Cei care îşi vând sufle-
tul pentru grămezi de arginți,
nu prea sunt oameni…

Aş vrea să vă spun că,
de la un timp încoace, nu îmi
mai place nici radio Zu. Am
crezut că Buzdugan şi Morar,
cei hazoşi, îi pot ține, uneori,
de mână, pe oameni… M-am
înşelat! Nu le cerusem bani
pentru lupta noastră. Le
dăruisem numai cartea mea,
rugându-i să amintească,
măcar, uneori!, şi de dramele
prin care trec atâția români,
din diaspora sau de acasă…
Nu au avut, din păcate, timp
să spună nici măcar un singur
cuvânt!… Glumeți teribili,
care-şi duc traiul din clovnerii,
sunt pe toate drumurile. Oa-
meni adevărați, din păcate,
mai puțini!…

Să mai amintesc câte
ceva şi de ipocrizia unora de
la televiziuni! Simona Gherghe
avea de gând să profite, în
modul cel mai josnic, de
suferința unei mame, Mara
Fortu, căreia statul i-a luat
copiii, dându-i homosexu-
alilor!… Rating, scandal şi
minciună!, e ceea ce
înseamnă Totul pentru ei. A
ajuta un Om, însă, la „Acces
direct”, este de neconceput!
Câtă falsitate şi câtă de-
pravare, oameni! … Văd, de la
un timp încoace, şi texte care
circulă pe facebook, poezii
„drăgălaşe”, care ar trebui să
ne stoarcă de lacrimi… Sunt
trimise de Teo Trandafir,
povățuind credulii, să creadă
în continuare în idolii de mu-
cava… Bălăceala aceasta, în
agheasmă, îmi displace, însă,
Teo! Nu ai dorit să mişti un
deget pentru ceilalți! Nu ți-a
păsat de oameni şi nici nu-ți
pasă! Nu îți mai bate joc de ei,
atunci, nu mai vorbi de lucruri
sfinte! Aceştia sunt doar unii
dintre cei care ne-au întors
spatele. Noi nu putem face,
însă, la fel ca ei! Atâta timp cât
am ales să fim şi să rămânem
Oameni!

Recent a fost ziua lui
Mihai Smicală, copilul român,
încarcerat de finlandezi! Nu a
protestat niciun politician
român în semn de solidaritate
cu el. Au persistat toți în
laşitatea lor… A fost şi ziua în
care Dina Rodica Stelică, într-
un simulacru de proces cu
Barnevernet, probabil, şi-a
pierdut copilul!… Egalitatea de
şanse în fața Legii, a fost
deplină: Barnevernet a avut
şase martori care au sporăvoit
câte o oră, Stelică a primit
aprobarea pentru un singur
martor şi acela să vorbească
doar 15 minute! M-am întânit
cu acest tată şi vă asigur că
nu a omorât pe nimeni!

Nimic din ceea ce
Barnevernet susține, nu prea
e adevărat. Adevărat este
numai un singur lucru…
Încălcându-i-se, grav, drep-
turile, i se fură numai copilul…
Statul român, diplomații noştri
de geniu, se scuză mereu că
nu se pot amesteca în tre-
burile altor țări… Oameni de
televiziune sau din mass-
media ne dezamăgesc. Ce
este de făcut, atunci?! Vom
vedea tot mai mulți oameni,
plângând. Vom avea, oare,
puterea să-i scoatem din
mintea noastră, din sufletul
nostru, trecând peste ei?!… 

Aduceți-vă aminte de
ei!

●
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Valeriu Gafencu: Valeriu Gafencu: 
tinerețea unui revoluționar creștintinerețea unui revoluționar creștin

Ionuț
Țene

VValeriu Gafencu a
fost un tânăr implacabil în
faţa provocărilor vieţii, care
a văzut lumina zilei în local-
itatea Sîngerei din Basara-
bia. Încă de când era elev
de liceu a intrat în vizorul
poliţiei şi Siguranţei din
oraşul Bălţi (Basarabia)
datorită sprijinului financiar
acordat unui coleg bolnav
de la Liceul „Ion Creangă”. 

El a intrat în atenţia
agenţilor Siguranţei la în-
ceputul lunii decembrie
1938 pentru sumele de bani
date prietenilor Talpă Victor
şi Schibinschi Pavel,
simpatizanţi ai fostei
organizaţii legionare,
interzisă de regimul lui Carol
al II-lea, odată cu
desfiinţarea partidelor
politice în februarie 1937
(Arhiva CNSAS, MAI,
P013124, fila 4). 

Cazul a fost preluat
de parchetul militar al Cor-
pului 4 Armată Iaşi care a
clasat cazul din lipsă de
dovezi (Arhiva CNSAS,
MAI, P013124, fila 4).

Iniţial dosarul cu nr.
6708/1938 a fost declinat de
Tribunalul din Bălţi, care nu
i-a găsit nicio vină tânărului
licean şi a trimis instrumen-
tarul juridic parchetului mili-
tar (Arhiva CNSAS, MAI,
P013124, fila 4). La in-
terogatorul din faţa agenţilor
Siguranţei Valeriu Gafencu
a recunoscut că a dat sume
mici de bani „de la 5 la 20
de lei” lui Talpă Victor pen-
tru un elev bolnav, dar
numai până în noiembrie
1937, când Mişcarea
Legionară era legal
recunoscută de către stat.
„Odată cu desfiinţarea Par-
tidului Legionar nu am luat
parte şi n-am exprimat sim-
patie pentru acest partid.
Eram simpatizant al acestei
mişcări numai în timpul
când acest partid era legal
constituit” (Arhiva CNSAS,
MAI, P013124, fila 19). 

Deşi urmărit de or-
ganele statului care
declanşase „prigoana
carlistă” împotriva opoziţiei
democrate şi a legionarilor
în urma desfiinţării partide-
lor de către Carol al II-lea pe
10 februarie 1938, Valeriu
Gafencu a debutat cu o
povestire moralizatoare
privind racilele consumului
de alcool în lumea satului
tradiţional, în revista liceului
„Crenguţa”. 

În această revistă
publica şi tânărul Eugen
Coşeriu, viitorul savant de
renume mondial în dome-
niul lingvisticii. Valeriu

Gafencu a tipărit la „Pagina
Satului”, un articol „Colţ
Ţărănesc”, în care critica
ţăranii care mergeau la
crâşmă în loc la biserică
duminică, fapt ce ducea la
degradarea familiei şi
societăţii tradiţionale (Arhiva
CNSAS, MAI, P013124, fila
28-30).

Supravegherea lui
Valeriu Gafencu a continuat
şi în perioada studenţiei
sale la Facultatea de Drept
din Iaşi. În iunie 1940, ca ur-
mare a ultimatumului trans-
mis de ministrul de externe

Viaceslav Molotov, Româ-
nia a părăsit fără luptă
Basarabia, lăsând-o în
braţele URSS. Valeriu
Gafencu şi tatăl său,
împreună cu mama şi suro-
rile sale, au trecut Prutul ca
să scape de urgia
bolşevică. Vasile Gafencu
şi-a salutat familia şi a trecut
înot Prutul înapoi în Basara-
bia pentru a fi alături de
consătenii din Sângerei, la
provocările regimului sovi-
etic. 

Este arestat ca fost
membru al Sfatului Ţării şi
deportat într-un lagăr sovi-
etic din zona Murmansk,
unde şi moare după câţiva
ani. Valeriu Gafencu s-a în-
scris la Facultatea de Drept
din Iaşi, unde a fost un
strălucit student respectat
de către profesorul de drept
civil Constantin Angelescu,
care mai târziu a depus
mărturie favorabilă ca mar-
tor la procesul intentat de
organele militare. 

Fiind un student em-
inent, Valeriu Gafencu era
iubit şi apreciat de colegi,

dar este în continuare mon-
itorizat de către Siguranţă
pentru opţiunile sale patrio-
tice şi promovarea valorilor
morale creştine în soci-
etatea românească
degradată de corupţie.

Odată cu instau-
rarea regimului naţional-le-
gionar pe 14 septembrie
1940 şi alungarea dictatoru-
lui Carol al II-lea din ţară,
Valeriu Gafencu este ale ca
şef al Frăţiile de Cruce din
Iaşi, pentru calităţile sale
morale şi intelectuale.
„Frăţia de Cruce este un

corp de elită a tinerimii
având ca scop suprem de a
crea buni ostaşi României
de mâine”, spunea Corneliu
Codreanu, liderul Mişcării
Legionare, care fusese
asasinat la ordinul lui Carol
al II-lea în noaptea de 29/30
noiembrie 1938. Implicarea
lui Valeriu Gafencu în
revoltă elevilor şi studenţilor
din 21-23 ianuarie 1941 de
la Iaşi, ca reacţie la lovitura
de stat a generalului Ion An-
tonescu, care a înlăturat
Legiunea de la putere, cu
acordul şi sprijinul Ger-
maniei naziste, i-a atras
represalii din partea regimu-
lui militar nou instaurat. 

Valeriu Gafencu a
fost acuzat că a chemat ele-
vii liceelor din Iaşi şi
studenţii la o manifestare
împotriva generalului Ion
Antonescu în Piaţa Unirii din
Iaşi, pe 23 ianuarie 1941.
Este arestat de către poliţie
în urma unei percheziţii din
podul sediului FDC din Iaşi
în care s-a găsit un pistol. 

Documentele din
arhivele Siguranţei arată că

Valeriu Gafencu nu ştia
nimic despre acel pistol
(Arhivele CNSAS, TMI,
P046355, fila 7). La
declaraţia dată agenţilor
Siguranţei, Valeriu Gafencu
din 10 martie 1941 afirmă
că „a urmărit în această
funcţie decât binele Ţării şi
al neamului”. 

De asemenea,
tânărul student sublinia că a
activat într-o organizaţie
legală de pe lângă o forţă
politică aflată la conducerea
ţării. Valeriu Gafencu de-
clara că nu i-a cunoscut pe
băieţii care au luat parte la
revoltele de la Iaşi din Piaţa
Unirii împotriva lui Ion An-
tonescu (Arhivele CNSAS,
TMI, P046355, filele 11-12).
În urma încheierii probatori-
ului şi procesului, Valeriu
Gafencu împreună cu un
grup de tineri sunt judecaţi
şi condamnaţi de Tribunalul
Militar al Corpului IV Armată
din Iaşi.

Prin sentinţa nr.
485/1941, Valeriu Gafencu
primeşte o sentinţă relativ
blândă: trei luni şi o zi de în-
chisoare şi 2000 lei 
amendă corecţională
(Arhivele CNSAS, TMI,
P046355, fila 614). Gafencu
este închis la penitenciarul
din Iaşi (Arhivele CNSAS,
MAI, P021547, fila 6). Pe 4
iulie Poliţia locală din Iaşi ia
măsura reţinerii lui Valeriu
Gafencu la domiciliu , pe str.
Păcurari nr. 9, consi-
derându-se că nu este un
pericol public (Arhivele
CNSAS, MAI, P021547, 
fila 9). 

În august 1941 Va-
leriu Gafencu face recurs
privind sentinţa sa la Curtea
Marţială a Comandamentu-
lui 4 Teritorial din Iaşi. Pe 5
septembrie 1941 se judecă
de magistraţii militari recur-
sul depus de Valeriu
Gafencu pentru „instigare
publică” şi este respins,
menţinându-se sentinţa de
trei luni luni şi o zi în-
chisoare, cu nr. 435/1941
(Arhivele CNSAS, MAI,
P021547, filele 13-16). 

Valeriu Gafencu
este din nou închis la în-
chisoarea Galata din Iaşi,
până la expirarea sentinţei
pe 26 octombrie 1941. Din
păcate izbucnirea războiului
antisovietic pe 22 iunie
1941, de către Germania
nazistă şi aliaţii săi, i-a
schimbat părerea generalu-
lui Ion Antonescu privind
soarta tinerilor închişi
datorită „rebeliunii le-
gionare” din ianuarie 1941.
procesul lui Valeriu Gafencu
este rejudecat iar pe 5 de-
cembrie 1941 Tribunalul Mil-
itar al Corpului 4 Armată
Teritorial îl condamnă prin

sentinţa cu nr. 2374/941, la
25 de ani închisoare.
Acelaşi complet de judecată
a mărit disproporţionat
sentinţa penală de la trei
luni şi o zi la 25 de ani, fără
nicio logică juridică sau
normă de drept. Valeriu
Gafencu a fost condamnat
în data de 5 decembrie
1941, de către Curtea
Marţială a Corpului 4
Armată prin sentinţa nr.
2374/941 cu unanimitate de
voturi făcând aplicaţiunea
art. 5 şi 7 al. I din D.L. nr.
236/ 941 şi art. 326 C.J.M.,
pentru Crimă de constituire
de asociaţiune şi activitate
legionară potrivnică ordinei
existente în stat prev. şi
penal de art. 5 şi 7 al. I din
D.L. nr. 236/ 941, la 25 ani
muncă silnică şi 1000 lei
cheltuieli de judecată. 

Din păcate sentinţa
de condamnare a lui Valeriu
Gafencu se află la arhivele
militare din Piteşti nefiind
prelucrate, nu am reuşit să
o pot publica, încă (vezi
scrisoarea arhivelor militare
din Piteşti la finalul docu-
mentelor). Soarta lui Valeriu
Gafencu era decisă deşi
instanţa l-a găsit vinovat de
o faptă iniţială minoră care
nu s-a putut proba juridic.

Arhivele Siguranţei
preluate de Securitatea
comunistă evidenţiază un
Valeriu Gafencu dârz şi ver-
tical în credinţă şi un model
moral pentru tânăra
generaţie, care anunţa
„Sfântul Închisorilor” de
după iluminarea creştină a
sensului vieţii hristice, de
după Paştile anului 1943,
un mucenic şi mărturisitor
care se desăvârşeşte şi
sacrifică pentru mântuirea
neamului omenesc şi În-
viere. Începea destinul de
„Sfânt al Închisorilor”
(pomenit așa de Nicolae
Steinhardt)  al studentului în
Drept Valeriu Gafencu. So-
cietatea a pierdut un posibil
jurist eminent, dar credinţa
a câştigat un mărturisitor şi
mucenic întru Hristos.

●
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Al treilea „Stalingrad” al României...Al treilea „Stalingrad” al României...

Ion
Măldărescu

LLa 9 mai 1945, presa
anunţa că s-ar fi pus capăt
celui de-Al Doilea Război Mon-
dial. Fals! Şi-a schimbat doar
„ecusonul” şi uniforma, trecând
de la starea „Hot War” la cea
de „Cold War”, care a durat
peste patru decenii. 1989 a
fost un an de graniţă, un punct
de plecare într-o nouă formă a
maratonului sfârşitului de secol
al XX-lea şi începutului celui
de-al treilea mileniu al „erei”
ciudate. Pentru România a
însemnat momentul catastrofei
naţionale, debutul dezastrului
şi al cedării independenţei. 

A urmat războiul de
agresiune împotriva federaţiei
Iugoslaviei şi acel 11 septem-
brie 2001 american (versiunea
actualizată a atacului japonez
de la Pearl Harbor din 7 de-
cembrie 1941). Atunci, după
Malta, s-a marcat un reper
major în programul „Skull &
Bones 322” (în spatele căreia
sunt aliniate „Scroll &
Key”«Sulul şi cheia», „Book &
Snake” «Cartea şi şarpele»,
„Wolf's Head”«Capul de lup»,
„Eliahu” şi „Berzelius”) şi
declanşarea de către S.U.A. a
terorismului şi a asasinatelor
ca politică de stat. Afganistan,
Irak, Egipt şi Libia au fost ţinte-
victimă. Terorismul contra
„terorismului” a desconspirat,
complicata stare de „Hibrid
War”, în care a fost adusă
omenirea, oferindu-ne un posi-
bil răspuns la celebra întrebare
„Qvo vadis?”. După masiva
„migraţie” din 2015,
programată şi substanţial
subvenţionată, urmările cioc-
nirii civilizaţiilor şi a culturilor nu
s-au lăsat aşteptate: agresiuni,
atentate, crime, asasinate în
masă... Consiliul pentru relaţii

externe al Statelor Unite
preconizează că „în 2017 va
izbucni o confruntare militară
serioasă între Rusia şi un stat
membru al N.A.T.O.”.
Mânăstire-ntr-un picior, ghici
ciupercă, ce-i ?”: revenirea la
„Hot War” şi, contrar preveder-
ilor art. 5 din Carta Atlantică,
România se va afla din nou la
intersecţia imperiilor, va
rămâne pe cont propriu, şi, im-
plicit, „acreditată” cu plata
noilor oale sparte.

Imediat după cata-
strofa naţională din decembrie
1989, escrocii politicianişti au-
tohtoni s-au aşezat la masa de
lucru cu jefuitorii externi şi cu
exponenţii unei anumite
organizaţii suprastatale, care a
declarat trecerea de la statutul
„secret” la cel „discret”... În anii
postdecembrismului demola-
tor, atât de tare s-au înmulţit
„iniţiaţii”, încât astăzi nu mai

poţi merge pe vreo cărare a
României fără riscul de a călca
într-un excrement de mason.
Cineva ar putea întreba: care-i
problema? La vremea
respectivă, o replică pe
măsură a dat-o Corneliu Vadim
Tudor: „Ce-ţi doresc eu ţie,
dulce Românie: [...] Scapă cât
mai iute de masonerie!/ Numai
neamuri proaste, şmecheri, im-
postori/ Toţi sunt Mari Maeştri
(în a trage sfori)./ Poartă şorţ,
galoane şi-alte tinichele/ Plini
de semne sacre şi de lanţuri
grele. [...] Toţi vor să parvină,
brusc, pe scurtătură/ Ei vor să
răstoarne legile-n natură./

Funcţii şi onoruri aprig sunt vâ-
nate/ Prostul avansează doar
pentru că-i «Frate». [...]”. Deşi
articolul 40 (4) al Constituţiei
României, precizează fără
echivoc: „Asociaţiile cu carac-
ter secret sunt interzise”,
abuzivele încălcări sunt igno-
rate cu bună ştiinţă, inclusiv,
construirea unui templu gigant
în inima Ţării.

Miniştrii stau la coadă
să intre în Masonerie,
organizaţie statutată de guver-
nul Năstase ca fiind „de utilitate
publică” şi alimentată de atunci
încoace, generos şi discret din
banii publici. 

Ca şi antinaţionala
instituţie I.N.S.H.R.-E.W., de
altfel. În 1997, senatorul Radu
Timofte avertiza: „Masoneria
are tendinţa să ocupe toate
funcţiile importante în Stat din
România [...] aceşti aşa-zis «
fraţi » nu urmăresc altceva

decât de a pune mâna pe tot
ceea ce înseamnă putere în
Stat aşa cum au reuşit în alte
ţări. Mi-e teamă că vom ajunge
într-o zi să fim conduşi numai
de către cei care fac parte din
organizaţii şi atunci s-a dus şi
identitatea noastră naţională şi
tot ce înseamnă cultură şi
tradiţie românească”, iar Varu-
jan Vosganian declara: „lojile
masonice se orientează spre
«zonele strategice» precum
Guvernul sau Banca Naţională
şi se constată şi un asalt
asupra membrilor din guvern şi
mai ales asupra angajaţilor
B.N.R., indiferent de nivel”.

Sunt doar aspecte sumare ale
aşa numitei vieţi politice şi so-
ciale din România la începutul
anului 2017. Par fără conexi-
une directă, dar...

Dacă altădată se
spunea că „Toate drumurile
duc la Roma”, astăzi cărările
tare încurcate duc la tastatura
pupitrelor de comandă ale
României unde, după 1990, au
avut şi au acces, nu cetăţenii
români merituoşi, dotaţi cu
calităţi profesionale şi credinţă
faţă de Neam, Ţară şi tradiţiile
poporului român, ci mari-
onetele alogene corupte şi
şantajabile, gata să execute
orice dispoziţie venită din
partea superiorilor în grad sau
poziţie. Educaţia, învăţământul
şi Istoria Românilor au fost re-
modelate după interesele şi or-
dinele primite şi aproape
eliminate din cursurile preuni-
versitare. S-au importat fel de
fel de manifestări cosmopolite
şi/sau păgâne, cu scop comer-
cial, profund anticreştin şi
antinaţional, gen „valentine's
day” şi „halloween”. Mai mult,
au fost impuse în programele
şcolare, concomitent cu elim-
inarea datinilor strămoşeşti.
Aşa se face că în Ajunul
Crăciunului lui 2016 sau de
Anul Nou, „Leur-i Ler”, „Sculaţi,
boieri mari”, „Florile dalbe”,
„Steaua”, „Pluguşorul” sau
„Sorcova” au luat calea tăcerii.
Nu m-ar mira ca de
Bobotează, în locul Crucii
aruncate în apă, directivele de
la Bruxelles să „recomande”
niscai „felicitări de sezon”: dan-
sul în jacuzzi exterior sau
rugăciunea cu faţa spre Masjid
al-Haram şi altarul Kaaba din
Mecca. La trecerea dintre 2016
şi 2017, Televiziunea naţională
a umplut ecranul cu obiceiuri
evreieşti, iar pe cele româneşti,
le-au cam făcut „uitate”. Unde
sunt revelioanele de la TVR de
altădată? Grigore Vasiliu-Birlic,
Toma Caragiu şi „Şopârlele”

lui, Alexandru Giugaru, Marcel
Anghelescu, Costache Anto-
niu, Elvira Godeanu, Ion
Finteşteanu, Maria Tănase,
Marin Moraru, Dem
Rădulescu, Dida Drăgan,
Amza Pellea, Ştefan
Mihăilescu-Brăila, Jean Con-
stantin, Fărâmiţă Lambru,
Horia Şerbănescu, Radu Za-
harescu, Sebastian Papaiani,
Puiu Călinescu, Mihai Fotino...
cu toţii sub umbrela neuitatului
Tudor Vornicu au plecat, sunt
amintiri. 

În locul lor a rămas
pustiul postdecembrist cu sili-
coanele, fulgii, penele 
şi agramatismele care
murdăresc sticla ecranelor şi
gonesc plătitorii de taxă TV.

În acest „Hibrid War” -
mai degrabă război total -, pe
harta României sunt aplicate
etichetele: „colonie sub
ocupaţie militară” şi „poligon de
trageri”. Un fel de „No man's
land” sau, mai pe româneşte,
ţara nimănui. Existenţa ca stat
naţional a devenit incomodă şi
incertă. Suntem înconjuraţi de
ţări ostile: Ucraina, Bulgaria,
Serbia, Ungaria! În fiecare zi,
Istoria Românilor este rescrisă
la comandă de neisprăviţii „rol-
leri” contemporani precum Lu-
cian Boia şi asociaţii, servitori
jalnici ai... numai Dumnezeu
ştie cărui stăpân. După Stalin-
gradul din 1942-1943 ne-am
revnit, după „Stalingradul de la
Dunăre” (trădarea regelui de la
23 august 1944) ne-au ocupat
ruşii, acum o nouă bătălie la
„Cotul Donului” se profilează şi
este greu de estimat dacă
după un al treilea „Stalingrad”
mioritic România va mai exista.
Cine să ţină piept adversarului
când Armata României
figurează doar ca denumire, iar
de 27 de ani, la cârma Ţării
stau agăţaţi ca iedera, paraziţii
şi trădătorii de ţară? 

●

De la Washington spre lume, zboară veşti contradictorii!De la Washington spre lume, zboară veşti contradictorii!

Corneliu
Vlad

AAnul Nou ni se
anunţa, ca un buzdugan, cu o
ameninţare cumplită: „În 2017
va izbucni o confruntare
militară serioasă între Rusia şi
un stat membru al N.A.T.O.".
Ghilimele, pentru că este prima
dintre previziunile (devenite
tradiţionale) făcute anual de
către faimosul Consiliu pentru
relaţii externe al S.U.A. prin
Centrul (sau) pentru acţiuni
preventive. Iar numitul 
Consiliu este, în accepţia
cvasigenerală, creierul politicii
şi acţiunii Americii în lume.
Riscul de „confruntare militară"
e nominalizat dar nu detaliat.
Numai că se află primul într-o
lista de şapte lucruri rele care
s-ar putea întâmplă în 2017.
Mai aflăm doar că nenorocirea
va avea „impact ridicat", dar
are „probabilitate modestă".
Ce-i de înţeles de aici?

1. Nu e vorba de o
confruntare N.A.T.O.-Rusia, ci
un stat N.A.T.O.-Rusia. Logic,
ar însemna că nu se va aplică
mult discutatul art. 5 din Carta

Atlantică, cu principiul-angaja-
ment (de fapt), numit şi al
muşchetarilor, Toţi pentru unul
şi unul pentru toţi. De-a dreptul
spus, statul din N.A.T.O. în
„confruntarea", cum e ea
prezisă, cu Rusia va fi lăsat de
unul singur.

2. Statul cu pricina nu
va fi desigur Germania, Franţa,
Marea Britanie sau Italia,
Spania, nici Slovacia, Ungaria
etc. ori Grecia, Turcia ci, mult
mai plauzibil, una dintre ţările
baltice sau Polonia sau...
România. Presupunerea
(totuşi) se bazează fie şi numai
pe diversele hărţi care tot apar
prin media şi unde aceste ţări
sunt categorisite drept inamicii
cei mai înverşunaţi ai Rusiei
(iar declaraţiile făcute la
Moscova, până la vârful puterii,
despre aceste ţări sunt prea
bine cunoscute oricui).

3. Chestiunea poate fi
întoarsă pe toate feţele, dar în-
trebarea cea mai interesantă şi
cu răspunsul cel mai util este,
fără îndoială: Cine are intere-
sul să se împrăştie o prezicere
atât de alarmistă şi nu de către
oricine, de vreo Baba Vanga
sau ghicitoare din Sinteşti, ci

de către o secţiune a mult prea
venerabilului Consiliu pentru
relaţii externe al Statelor Unite.

Oricum, la doar câteva
zile după sumbră previziune,
aşa, întâmplător, secretarul
general al N.A.T.O., Jens
Stoltenberg, i-a liniştit explicit şi
public pe mai micii şi mai vul-
nerabilii aliaţi euroatlantici: „Nu
vedem nicio ameninţare
iminentă împotriva niciunui
aliat N.A.T.O. şi deci nici îm-
potriva României". Dar, a
adăugat el, e drept că se
constată „o creştere a
capacităţilor militare ruseşti,
mai ales în Crimeea". De aici,
„o prezenţa mai accentuată a
forţelor noastre" pe flancul
estic al Alianţei. (Dar un avocat
al diavolului, nu prea isteţ de
altfel, întrupat într-un fost dem-
nitar al N.A.T.O. susţinea, nu
demult, că Rusia ar putea
ocupă toată Europa în 48 de
ore. Şi după aia? Vorba arde-
leanului: la ce i-ar folosi?). Între
timp, de la Washington către
lume zboară veşti contradic-
torii, se-ntretaie ştirile, cum ar
fi spus poetul Topârceanu.
Primele numiri operate de
nouă Administraţie în politică

externă, apărare, siguranţă
naţională, în loc să mai
risipească din ceaţă, au înde-
sit-o. Comentatorii sunt
derutaţi că proaspeţii numiţi
aparţin unor orientări şi nuanţe
de o diversitate care nu le prea
îngăduie a desluşi un numitor
comun pentru viitorul demers
al Americii în lume.

Mai preocupant, mult-
mult mai preocupant, ar putea
fi un alt scenariu (sau balon de
încercare?), care începe să se
insinueze din ce în ce mai
sâcâitor în feluritele comentarii
al unor analişti americani cu
cote de credibilitate şi onora-
bilitate altfel mai presus de
bănuieli vulgare. Un exemplu
la îndemână, dintre multe al-
tele: Thomas Whright, director
la Project în Internaţional
Order and Strategy, care
susţine că America lui Trump
va fi dispusă să negocieze cu
alte superputeri chiar şi fără a
lua în calcul alţi aliaţi sau
parteneri ai Washingtonului,
dacă deal-ul ar fi în interesul
Statelor Unite. Unul dintre cri-
terii ar putea fi extras din
cartea de acum câţiva ani a
omului de afaceri Donald

Trump, „The Art of the Deal":
„Ce înseamnă asta, economic
vorbind, pentru America?". O
asemenea abordare, afirmă
Thomas Whright, ar fi „o strate-
gie diplomatică revoluţionară",
căci „timp de 70 de ani S.U.A.
şi-au protejat alianţele şi au re-
fuzat să le abandoneze sub
presiunea rivalilor. Statele
Unite nu au făcut înţelegeri cu
Rusia şi China peste capul pri-
etenilor lor, mantra a fost Nimic
în ce te priveşte, fără ţine. Dar
Trump semnalizează ceva
diferit. Aliaţii care caută
înţelegeri bilaterale cu S.U.A.
trebuie să fie prudenţi".

E greu de anticipat,
mai ales într-o problema atât
de sensibilă. Oricum, pentru
cine a avut urechi de auzit,
politologul-american-mereu-
pe-faza care e George Fried-
man a spus-o, la Bucureşti,
cum nu se poate mai clar: dacă
va vreţi America partener,
stârniţi-i interesul, cointeresaţi-
o. Dar au mintea pusă pe aşa
ceva - acum şi în general - mai
marii zilei (de azi pe mâine)
care ar trebui să decidă soarta
acestei ţări?

●



Ghimpele Națiunii

Naționalizarea cumințeniei tăcerii...Naționalizarea cumințeniei tăcerii...

Cezar Adonis
Mihalache

DDar de să mai
răscumpărăm Cumințenia
Pământului?! O luăm înapoi în
numele recuperării în folosul
patrimoniului național! Că
doar e bun al poporului! Și ce
ne sunt anii '50, ce ne sunt
vremurile de acum, nu?! O
recuperăm material, din drep-
tul legitim al celor îndreptățiți
să-i poarte dreptul de
moștenitori, iar dacă este
nevoie găsim și hârtiile nece-
sare care să ateste dreptul
nostru de a ne face dreptate.
Le „găsim” în stilul statului pe
care îl vrea restaurat Liviu
Dragnea. Astăzi, prin „recu-
perarea” unei opere, mâine
prin restaurarea stării de ne-
dreptate pe care 27 de ani ne-
am străduit să o scoatem de
sub feluritele marote.

Și este grosolan de
nelegitim felul în care Liviu
Dragnea legitimează statul de
drept... al nedreptăților. Păi'
ce, hoția nu are și ea „țara”
ei?! Ieșind și nerecunoscând
practic dreptul unor
moștenitori și schimbând în-
cadrarea legală de
răscumpărare de către statul
român cu tema recuperării din
uzul (nu dreptul!)
moștenitorilor neochiaburi!

Dar asta se întâmplă
când pui hoțul în capul tre-
burilor: statul de drept devine

prezumție de vinovăție... Păi',
cărui hoț îi place legitimitatea,
corectitudinea, justa drep-
tate?! Pentru el, vinovații sunt
de facto cei ce îl arătau cu
degetul.

Istoria ne-a mai trecut
prin ciurul lotrilor... Am mai

pus în capul vetrelor tâlhari,
iar cinstea a devenit matricolă
de vinovăție. Or, la ce ne
puteam aștepta când acum
am pus chiar în fruntea țării,
pentru a împărți „dreptatea”,
un hoț?!

Pâinea și cuțitul sunt
la el... Pâinea pentru ade-
menirea și cumințirea
maselor, cuțitul, de după
împărțirea bucatelor luate de
la cei ce au, pentru corectarea
fițelor de stat de drept a celor

cu bogății nesănătoase. Pas
cu pas (!) ne întoarcem spre
învinovățirea celor cu origini
„nesănătoase”. Doar că acum
originile se referă la averile pe
care aceștia le au. Căci oare
cum să-i aprecieze un lotru
ajuns șef peste țară pe cei ce

au trudit onest?
Origini nesănătoase

vor avea însă și cei ce și-au
cerut drepturile materiale și
reparatorii.

Ei vor deveni noii
burghezi care au supt binele
maselor! Vor fi huliți și
alungați. Și poate doar vre-
murile de acum să-i scape de
câte un glonț în ceafă! Dar nu
și de confiscarea drepturilor
pe care le invocă. Și eventual
de astuparea gurii, nu cu

pământ, ci cu suspendarea
drepturilor cetățenești.

„Marțea neagră” va
deveni un biet coș față de fu-
runcul de injustiție pe care îl
promovează guvernanții aflați
în slujba lui El Dragnea de
Gartea. Nu, un „comandante
supremo”, ci infractorul „capo
dei capi”.

Sub cârmuirea unui
lotru, statul de drept devine
focar de nedreptate, cauza
relelor din societate. Sfredelul
tuturor găurilor pe care le vor
„descoperi” lotrii pentru a-și
justifica pânza de necinste
aruncată peste țară.

Lotrul roșu-vinețiu ce
se umflă pe post de eminență
cenușie a țării ne buzunărește
peticitele haine ale dreptății
sub ochii noștri. El luptă
chipurile în numele celor
săraci cu statul de drept. Acel
stat ce va deveni curând vino-
vatul sărăciei celor mulți, nu
garantul drepturilor noastre.
Căci, la ce ne trebuie
prezumții de nevinovăție, lib-
era exprimare ori dreptul de a
decide dacă noi suntem
săraci?! Iar în numele celor
săraci și sărăciți, se pot
croșeta cele mai perfide
mecanisme de demolare a
statului de drept pentru a
pune în locul lui monștri
reîntorși de lada de gunoi a is-
toriei.

Dragnea Liviu se
folosește de resturile de men-
talitate a unui fost stat abuziv

pentru crimele și ororile căruia
am plătit 27 de ani. Iar rostirile
acestui analfabet al
democrației vor deveni poate
lozincile ce vor fi scrise cu
roșu pe pereții a ceea ce
statul abuziv va recupera:
„dacă s-ar fi căutat cum tre-
buie, s-ar fi găsit documentele
care atestau că este deja pro-
prietatea statului român”.
Acum cu referință la
Cumințenia Pământului. Dar
mâine?...

Adică, nu doar o
invitație la a „găsi” acte, ci
efectiv a le scoate din cenușa
statului de drept de până mai
ieri.

Da, Brâncuși trebuie
să rămână al nostru! Dar ce
folos dacă acest lucru se va
face prin abuzul unei false
„recuperării”. Și la ce ne va fi
folosit acest abuz când
Brâncuși este oricum al nos-
tru, ca patrimoniu, iar
Cumințenia nu poate fi scoasă
din țară de nimeni. În numele
abuzului va deveni doar o
marotă elaborată a acelui nu
ne vindem țara fluturată acum
de un lotru ce-și fălește imag-
inea de sine, aceea a unui fals
Robin Hood împreunat cu
iapa lui Don Quijote.

Alo, neicușorule de la
autobaza politicii, statul român
nu este moșia ta de Teleor-
man!

●

Lupii sînt slabi în afara haiteiLupii sînt slabi în afara haitei

Maria Diana
Popescu

DDacă Boc l-a demis
prin S.M.S. pe clovnul Ba-
conschi, pe atunci, ministru
de Externe în cabinetul său,
cum să rămînă Iohannis de
căruţă? Aflăm că, în acelaşi
profund dispreţ faţă de
români şi de Constituţie, l-a
desemnat pe Grindeanu tot
printr-un S.M.S. Ce
neruşinare! Cîtă sfidare! 

Compor tamentu l
preşedintelui a devenit o
reală problemă de în-
credere, aşa cum el însuşi a
devenit o problemă pentru
români. Nimic nu mă umple
de dispreţ decît nimicnicia
ca manifestare a mojiciei.
Iohannis a făcut de atîtea ori
proba imaturităţii, aroganţei,
dispreţului, iresponsabilităţii,
rapacităţii, lipsei de
înţelepciune, sfidării, cruz-
imii, nepăsării, manipulării,
iar acum, la vremea
secerişului, culegem ce-au
semănat credulii de serviciu
cu votul lor entuziast şi
negîndit din 2014. Neplăcut
este că au de suferit toţi
românii. Iohannis e tot un
Băsescu, dar mai înalt, mai
parşiv, mai orgolios, mai
ranchiunos, fără chelie şi cu
vorbele înţepenite între

maxilare. Să ne amintim că,
în calitatea de Preşedinte al
României, s-a manifestat
pentru legalizarea sodomiei
şi i-a acuzat pe creştini de
fanatism religios, iar în cam-
pania parlamentarelor s-a
ocupat cu parfumatul,
coafatul şi pudratul penelu-
lui, ciocnindu-se tragic cu
legea fundamentală! Să
sperăm că nu vom mai auzi
curînd de Cioloş, de
Gorghiu sau de Pruna
necoaptă, iar lui Băsescu,
Koveşi, Coldea le va suna la
ureche zgomotul de cătuşe.
Dezvăluirile lui Sebastian
Ghiţă au mitraliat şi oripilat
opinia publică, dar instituţiile
statului de drept în faţa ser-
viciilor tac. Însă, lupii oricît
de fioroşi ar fi, în afara haitei
sînt slabi. Devin nişte potăi.
Adică ceea ce sînt în reali-
tate. Dacă Iohannis i-ar fi
vrut pe favoriţii săi văcsuitori
sau uşieri la palatul
prezidenţial, nimeni n-ar fi
avut nimic cu el.

Sîntem cu ochii pe
noul guvern, după cum se
prezintă, bine structurat pe
un program de guvernare la
fel de bun, dar cu cîţiva
neofiţi pe fotolii. În ochi ne
sare Meleşcanu, care, la 76
de ani va face, probabil,
umbră la Externe! Ştim că
şi-a dovedit de cîteva ori
inabilităţile! Normal ar fi, ca

la 65 de ani, fie că eşti
medic, judecător, profesor
sau politican, să stai, dom-
nule, acasă şi să te bucuri
de pensie! 2017 abia a ple-
cat la drum şi nu ştim ce are
în sacul cu merinde, cît va fi
consumat, cît, subtilizat, cît
va fi dat săracilor. Sperăm
că opoziţia nu va face
opoziţie la porunca lui Io-
hannis sau de dragul
opoziţiei vor contesta totul,
că, astfel, poporul s-a ars
din nou. E necesară colab-
orarea dintre opoziţie şi put-
ere pentru interes naţional.
Vom vedea pe parcurs cum
îi va merge cetăţeanului
român cu premierul
Grindeanu! Ori va fi grindină
de bunăstare ori puţina
bunăstare va fi afectată de
grindină! Dragnea, evident a
plecat cu dreptul, deşi prim-
ise de la Iohannis o piedică
zdravănă. Românii au în-
ceput să-şi vadă mai de-
parte de ale lor. Care cu
serviciul prost plătit, care cu
nepăsarea, care cu sărăcia,
care cu înjurăturile adresate
chiriaşului de la Cotroceni
sau lui Dragnea! Păcat că s-
a ratat şansa opţiunii pentru
suspendare. Iohannis ar
pierde apăsător referendu-
mul pentru suspendarea pe
care ar merita-o pentru
încălcarea, în repetate rîn-
duri a Constituţiei. Multor

români nu li s-a părut nor-
mal ca noul premier să jure
pe Coran şi nu pe Biblie,
acum cînd Europa este
asaltată şi terorizată de
musulmani. Tot respectul
pentru doamna Sevil şi pen-
tru conduita sa profesională,
dar vocea poporului… Însă
Dragnea i-a dat o lecţie lui
Iohannis, oferindu-i doam-
nei Sevil fotoliile de Vi-
cepremier şi Ministru al
Dezvoltării.

Unde mai punem că
Piratul Traian, cu tupeul său
inconfundabil, deşi abia tre-
cuse pragul electoral cu
cîteva procente, îi propus-
ese lui Iohannis un premier
din podgoria pemepe. Altă
neruşinare! De parcă n-ar fi
fost de ajuns că zece ani şi-
a bătut joc de români
tăindu-le salariile, pensiile şi
alocaţiile mamelor, sau că-l
promovează pe acoperitul
obraznic Turcescu,
colonelul fără armată, că a
trimis-o pe mezină la Parla-
mentul European ca să le-
galizeze „succesurile” în
consumul drogurilor uşoare,
marinărelul îl propusese ca
premier, deşi la procentul
obţinut în alegeri n-avea
voie să se înfrupte cu iluzii,
pe Eugen Tomac, în prezent
verificat de procurori, privind
modul în care ar fi cheltuit
sume mari de bani, pe vre-

mea cînd acest Tomac era
la Departamentul pentru
Românii de Pretutindeni.
După pierderea zdrobitoare
suferită de mult-iubitul său
partid P.N.L., care nu i-a dat
posibilitatea să-şi facă „gu-
vernul lui”, în continuare, cu
de la sine puteri sporite, Io-
hannis se poartă cu românii
tot ca la uşa cortului şi tre-
buie pus la punct cu orice
preţ. 

Cu un preşedinte
care, din orgoliu şi calcule
secrete, face cărţile sale 
şi ale Occidentului, Româ-
nia, altădată, o ţară
independentă şi cu sacul
plin, va avea de suferit pe
mai departe. Vom sta mult şi
bine pe la uşile străinilor, iar
fiii României, sclavi, prin
grajdurile şi coteţele Occi-
dentului, dacă preşedintele
nu-şi bagă minţile în cap, iar
noul guvern nu-şi va re-
specta programul, care, teo-
retic este unul optimist şi
plin de speranţa unei vieţi
mai bune pentru cetăţenii
români!

●


