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„Suntem ceea ce ne amintim...”

- Nichita Stănescu
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Deocamdată doar Uniri simbolice… Deocamdată doar Uniri simbolice… 
Pe când Reîntregirea în fapt?!Pe când Reîntregirea în fapt?!

Cezar Adonis

Mihalache

OOm cu om, localitate
cu localitate! Da, așa se
face Unirea! Și așa ar trebui
să se facă și Reîntregirea!
Doar că Reîntregirea tre-
buie să vină dinspre noi! Nu
să așteptăm ca frații noștri
să împlinească cele 100 de
localități semnatare ale
Declarației de Unire pentru
a ne gândi și noi că ar trebui
să facem ceva!

Ei fac acolo tot ceea
ce pot! Împotriva sistemului,
în ciuda „dodonismului”, în

pofida amenințărilor, edilii
localităților își asumă, rând
pe rând, Declarația de
Unire. Și nici nu mai
contează mărimea satelor,
comunelor… Ci implicarea.

Și totuși, frații noștri
nu au cum să purceadă la
mai mult de o Declarație de
Unire, fie ea și pe cap de
locuitor. Pentru că acolo ea
este și va fi doar simbolică.

Dar noi? Noi ce
facem? Când avem de gând
să purcedem la o mișcare
similară de semnare, de
asumare, de însuflețire în
fibra românească a unor
declarații? Căci o fiică nu
poate lupta doar ea singură
pentru a reveni la pieptul
Țării-Mumă! Și Patria tre-
buie să meargă spre ea.
Mai ales că noi, ca membri
UE avem o șansă la care
frații noștri pot doar visa:
putem face declarații simi-
lare și care, de facto și de
jure, să aibă un statut juridic
bine punctat. Și nu vor fi
doar „simbolice”! Sau nu vor
rămâne doar la acest statut.

Pentru că suntem parte a
unei Europe care a mai trăit
o reunificare și putem in-
voca, pe fundamentul a
ceea ce trebuie să facem
noi (și având la „mapă” ceea
ce au consemnat deja frații
noștri), un drept istoric
reparatoriu similar. Ba,
Declarațiile noastre vor
avea o greutate mult mai
mare. Suntem Patria-
Mumă, iar ele vor fi de drept
Declarații de Reîntregire. Cu
ele vom putea invoca un act
reparatoriu.

Dar iată că în vreme
ce frații noștri au urnit deja
47 de hotare mai aproape

de noi, aici este încă liniște.
Și este nedrept, și straniu,
ca frații noștri să-și asume,
ca parte a recunoștinței lor
pentru înaintași, sub egida
„Centenarului” cele o sută
de Declarații de Unire, iar
noi să nu avem nici măcar
un act al reîntregirii semnat
fie și de un cătun…

Nu avem nici măcar
un site dedicat Centenarului
în care să punctăm clipele
astrale printr-un ceas al
semnatarilor Reîntregirii. Nu
avem un loc în care să
afișăm public reperele as-
trale pe care le semnează
frații noștri… Or, chiar să nu
existe nici un primar de urbe
care să-și asume afișarea
publică a unui ceas care să
numere clipele până la
Reîntregire? Nu are nimeni
curaj să-și „panoteze” urbea
cu un afișaj pe care să se
deruleze numele localităților
din Moldova care au semnat
Declarația pentru Unire?

Nu mai e mult până
ce o sută de inimi-localități
din Moldova vor fi bătut pen-

tru Istorie! Pentru Dreptate
și Demnitate. 100 de
localități pentru 100 de ani
de Unire! Și nu se vor opri!
Căci reunirea este aidoma
unui bulgăre plămădit din
omătul sufletului. Crește și
tot crește! Vine spre noi dar
și noi trebuie să ne
desferecăm din așteptare
căci, altminteri, fără veghe
lângă Inima Unirii, totul se
va izbi de zidul interesului
politic. Iar Declarațiile fraților
noștri vor rămâne, deși vor
fi trecut Prutul, tot „simbol-
ice”…

Să ne urnim frați
români! Să ne urnim spre

copii Patriei-Mumă! Căci
într-un singur mare hotar
este locul nostru.

Și avem o șansă
istorică. Președinția Consili-
ului Uniunii Europei. Unde
vom putea pune pe masă
un drept istoric, nu să stăm
să asistăm cum viermii
iredentismului vor trânti
declarațiile lor de sfărâmare
a ființei noastre.

Români, Treziți-vă!
Freamătă glia pentru Reîn-
tregire!

●

Tâlharii protestează-n cor cândTâlharii protestează-n cor când
legea-i are în vizorlegea-i are în vizor

George

Petrovai

IIată unul dintre multele
paradoxuri prin care România
postdecembristă a ajuns țara
tuturor posibilităților nelegiuite:
toți românii doresc ca ea să fie
înțeleaptă și prosperă, însă ei
continuă să fie complicii marilor
pungași și demagogi la urne și
în sondajele de opinie dintre
campaniile electorale, astfel că
în cei aproape 30 de ani de
catastrofală democrație ilies-
ciano-originală, partidul Social
Democrat (PSD) n-a coborât
niciodată sub 40 la sută în
preferințele electoratului său
fidel până la scrânteală și
mintos până la aiureală.

Dar cu toate că
PSD (sub acest nume sau sub
cele înaintemergătoare) a fost
în fruntea mesei cu bucate
politice cam toată perioada
postdecembristă, că doar
adevărata putere pe aceste me-
leaguri este în labele
șparlamentarilor cu gândire de
turmă și năravuri mafiote, totuși,
nu numai că nu și-a recunoscut
niciodată vina pentru 
grosul dezastrului național (eco-
nomic, financiar, social-biologic,
educațional, cultural-identitar)
din cei circa 20 de ani de câr-
muire efectivă, ci are
îndrăzneala să-i facă vinovați
pe adversarii politici dinăuntrul
și din afara României (primii
pentru…moștenirea grea,
ceilalți pentru statutul de colonie
subdezvoltată), iar de ceva
vreme, mai exact de la îm-
perecherea politică cu ALDE,
și-a făcut un obicei să arate cu
degetul spre fantoma statului
paralel. Cică din vina ăstuia
(cine naiba o fi, că nimeni nu l-
a disecat vreodată) ei nu pot
să-și înfăptuiască „la virgulă”
faimoasa aberație vâlcoviană
(și nu numai), motiv pentru care
au fost nevoiți ca, într-un singur
an, să realizeze performanța
planetară de a-și dărâma primul
guvern prin moțiune de
cenzură, apoi de a-l mazili pe
cel de-al doilea ca să-și poată
pune speranțele gășcărești în
mătăhăloasa improvizație
ginocentristă (27 de miniștri, trei
vicepremieri și Dumnezeu știe
câți secretari de stat), plină ochi
cu femei necușere (mă rog,
dacă-i bal, atunci bal să fie), cu
agramați de soi ales și cu penali
școliți temeinic.

Chiar așa, cine nu-i
lasă pe cârmuitorii noștri fără
har și demnitate să-și facă
făcutele, când legile sunt în-
tocmite sau la iuțeală schim-
bate după cum vor mușchii lor
de șnapani îmbătrâniți în rele
(de pildă, președintelui
României i-au mai tăiat din
puțina putere ce-o deținea) și

când un ipochimen de teapa lui
Codrin Ștefănescu, secretar
general adjunct al pesediștilor,
nu s-a jenat să afirme că în
Cabinetul Dăncilă vor intra și
oameni care au probleme cu
justiția, „întrucât ne permitem
acest lucru”?!… Darius Vâlcov,
de pildă, este doldora de păcate
și cu o condamnare definitivă la
opt ani de închisoare, însă noul
premier l-a făcut pe acesta con-
silierul ei  de taină și nici
pomeneală să renunțe la
prețioasele lui servicii (sic!), iar
el nici gând să-și dea demisia
după ce presa le-a adus amân-
durora la cunoștință că în acest
mod încalcă legea.

La urma urmei Vâlcov
face ceea ce știe mai bine,
adică intră din nou în conflict cu
legea, și, potrivit eticii
pesediste, el nu este mai
nelegiuit nici ca Dragnea, nici
ca alți mulți lideri pesediști, pre-
cum vicepremierul Paul
Stănescu, și nici ca fârtații de
coaliție, via Călin Popescu-
Tăriceanu.

Colac peste pupăză,
pe motiv că Direcția Națională
Anticorupție (DNA) este
abuzivă și fabrică probe îm-
potriva unor „nevinovați” ca Se-
bastian Ghiță sau familia
Cosma din Prahova, coaliția
pesedisto-aldistă caută cu dis-
perare în aceste zile să pună
instituția cu botul pe labe (a se
citi „s-o controleze”) sau măcar
să se descotorosească de inco-
moda Laura Codruța Kövesi. La
fel ca altădată, dintr-o atare
cruciadă a răufăcătorilor cu ștaif
nu putea să lipsească 
Dan Voiculescu, proaspătul
dezîntemnițat, el punând la
dispoziția „cruciaților fără obraz”
nu doar nocivele sale Antene
dimpreună cu gâzii lor, ci chiar
deplasându-și hoitul până la
Belgrad pentru a stabili
împreună cu Ghiță, licheaua
fugită din țară, strategia atacului
fabricat în laboratoarele
dușmanilor de moarte ai justiției
românești, deși zecile de mil-
ioane șutite de aceștia n-au fost
și poate că nu vor fi niciodată
recuperate.

Cum în tot răul este și
un bine, coaliția pesedisto-
aldistă nu poate decât să se bu-
cure că prin această tevatură a
izbutit să abată nițel atenția
cetățenilor de la gravele prob-
leme cu care se confruntă:
lanțul scumpirilor, ciuntirile
salariale prin făcătura fiscală,
povara datoriei externe, inflația,
raporturile glaciale cu Uniunea
Europeană etc.

●
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Doctrina comunismuluiDoctrina comunismului

Gheorghe Constantin

Nistoriu

II u d a i s m u l - r e l i g i a
iudeilor s-a fondat pe miturile
artificial create privind „convor-
birile directe” dintre Iahveh
(dumnezeul, creat după chipul
şi asemănarea lor) şi „sacrii
patriarhi”: Avraam, Isaac, Iacov
(Israel) şi Moise. În
componenţa istorică a Vechiu-
lui Testament au intrat mai
multe categorii de popoare:
canaanenii, amoriţii, filistenii,
hitiţii, toţi deveniţi palestinieni şi
khazarii, pretinşii evrei.
Noţiunea de iudaism vine de la
locuitorii statului Iuda, în care
s-au convertit primii adepţi, iar
cea de mozaism de la presu-
pusul profet Moise. Iudaismul,
fundamentat politic profund a
constituit baza sionismului ca
doctrină extremistă.

Coborând de pe pla-
toul Sion- „sălaşul lui Dum-
nezeu”, sionismul s-a
manifestat primar în sânul iu-
daismului, dar cunoscând o
amplă dezvoltare atunci când
poporul Khazar l-a înfiat ca re-
ligie, acceptându-i caracterul
naţionalist, xenofob şi extrem-
ist, prin exacerbata şi absurda
dogmă de „popor ales”. Khaz-
arii se numesc sub numele fals
de evrei, impunându-şi
supremaţia mondială, conform
pretinsului testament al „porun-
cilor Dumnezeului lor.” Practic,
în sens general cele două ra-
muri de semitice, distincte ca
etnie, având însă iudaismul ca
religie comună pot fi numiţi
iudei. Biblia iudaică-Vechiul
Testament este o istorie a
iudeilor, iar Talmudul şi Cabala
reprezintă codurile de norme
sacre, iudaice ce trebuie re-
spectate la modul absolut. Iu-
daismul parcurge istoric trei
etape: etapa talmudică, etapa
rabinică şi etapa reformistă,
numită şi neoiudaismul.

Prin răspândirea
iudeilor în lume, aceste colonii
s-au organizat puternic
instituţional, fiind coordonate şi
conduse la nivel de ţara de
adopţie şi universal de sinoad-
ele rabinice, conferindu-le o
structură organică şi politică,
astfel că sionismul s-a implicat
la nivel internaţional, prin
organizaţiile sale secrete de tip
masonerie.

Naşterea Mişcării
Hascala, reforma religioasă din
veacul al XVIII-lea, iniţiată de
Moise Mendelssohn-Moise
Ben Mendel, a creat Neome-
sianismul. Adepţii înfocaţi ai
noii reforme au fost discipolii
Mişcării Hascala şi membrii
„Uniunii Evreilor pentru Ştiinţă
şi Civilizaţie” condusă de ra-
binii Moise Hess şi Baruch
Levy, mentorul lui Marx, căruia
i-a explicat în detaliu natura
Neomesianismului, ce va fi re-
alizat doar printr-o revoluţie
comunistă universală axată pe
clasa muncitoare.1.   „Poporul
evreu în întregime va fi propriul
său Mesia. Domnia sa asupra
universului se va face prin
unificarea celorlalte rase
umane, eliminarea monarhiilor
şi a frontierelor, care nu sânt

decât bastioane ale individual-
ismului, şi prin instaurarea unei
republici universale care va
recunoaşte pretutindeni drep-
turile de cetăţenie ale evreilor.
În această nouă organizare a
omenirii, fiii lui Israel, răspândiţi
acum pe toată faţa pământului,
cu toţii de aceeaşi rasă şi cu
aceeaşi formaţie tradiţională
vor ajunge fără mari oprelişti
să fie elementul conducător
peste tot, mai ales dacă
reuşesc să impună maselor
muncitoare o conducere
formată din evrei. Astfel,
datorită victoriei proletariatului,
vor ajunge în mâinile israeliţilor
guvernele tuturor naţiunilor o
dată cu formarea republicii uni-
versale. Atunci proprietatea
individuală va putea fi
înlăturată de către guvernele
rasei evreieşti, care vor putea
administra astfel peste toate
bogăţiile popoarelor. Şi aşa se
va împlini făgăduiala Talmudu-
lui, anume că atunci când tim-
purile mesianice vor veni,
evreii vor ţine sub cheile lor
bunurile tuturor neamurilor
lumii.” (Rabinul Levy Baruch,
cf. dr. Luis Bielski, Sionism şi
Comunism). Convinşi că Mesia
atât de mult aşteptat este o
metaforă, l-au substituit cu
naţiunea în sine, dând naştere
socialismului marxist sau co-
munismului. În sânul iudaismu-
lui, Sionismul s-a dezvoltat ca
mişcare mesianică, de tip
neomesianic.2. „… aşa cum
neomesianic este şi socialis-
mul comunist al lui Karl Marx,
ambii constituind tentaculele
aceleiaşi caracatiţe israelite
care caută să stăpânească
lumea pentru a-şi împlini astfel
idealul mesianic” (ibid.).

Alte surse în afara
celor falsificate intenţionat,
arată că grosul conducătorilor
Revoluţiei din 1917, erau evrei
din comunitatea evreiască
rusă şi evrei din comunitatea
evreiască americană, în
proporţie de 90 la sută. Stalin
afirma în cartea sa: Marxismul
şi chestiunea naţională,
publicată în 1913, că în Rusia
trăiau circa 6 milioane de evrei,
din care 96 la sută trăiau în
oraşe. La această cifră destul
de mare se adaugă coeficien-
tul lor specific de unitate,
putându-se cu uşurinţă orga-
niza, ajutaţi fiind de iudaismul
internaţional, de masa munci-
torilor şi cea a ţăranilor obidiţi,
pentru a se conduce spre
obiectivul propus revoluţia
comunistă. Ecoul propagandei
răsunând în toate clasele so-
ciale s-a făcut prin masonerie
şi prin agenţii iudaismului în
mod sistematic, pregătind prin
acţiuni subversive terenul pe
care să fie însămânţat comu-
nismul. Victoriei comunismului
în Rusia a fost pregătită în
premieră de unul dintre
maeştrii masoneriei ruse,
evreul Aleksandr Kerenski
alias Adler Kirbis, care a jucat
la dublu: şi pentru ţar şi pentru
Lenin. De profesie avocat, a in-
trat în Partidul Muncitoresc
Rus, ajungând în Dumă ca
deputat, reprezentând
socialiştii moderaţi. Cu sprijinul
masoneriei a ajuns în Febru-
arie 1917, în guvernul provizo-

riu, ministru de justiţie, apoi în
mai, ia portofoliul Ministerului
de Război, pentru ca în August
acelaşi an să devină prim-min-
istru, în locul principelui
Gheoghievici Ivov.
Declanşează un conflic dur îm-
potriva Comandantului armatei
ţariste, Gheorghievici Kornilov,
pe care-l „demite”, apoi îl
arestează, declarând Rusia
„republică” la 15 Septembrie
1917, instituindu-se
preşedintele guvenului provi-
zoriu şi comandant al armatei,
detronând-ul astfel cu destulă
uşurinţă pe ţarul Nicolae al II-
lea.

Lovitura de stat
organizată în luna Octombrie
de Lenin şi Troţki a fost o
simplă formalitate. Adevărata
victorie i-a aparţinut lui Keren-
ski, care la 8 Noiembrie 1917,
predă ştafeta puterii confraţilor
săi bolşevici, el autoexilându-
se în occident ca dizident „an-
ticomunist.”

Masele de muncitori,
trebuiau atrase spre această
iluzie a binelui socio-proletar,
dar numai pentru a deveni în
lupta pentru putere, în lupta
pentru hegemonia comunis-
mului, instrumentul permanent
de sacrificiu pentru liderii marx-
ist-leninişti. Muncitorii trebuiau
în primul rând înşelaţi cu
promisiuni himere, promisi-
unea fiind oferta cea mai
necostisitoare, prin presa
propagandistică pentru a de-
veni forţa revoluţionară,
„carnea de tun” pentru teoreti-
cienii şi liderii insurgenţi ai re-
voltei în drumul lor spre
împlinirea Revoluţiei mondiale
comuniste.

Toţi ideologii teoreti-
cieni şi practicieni ai comunis-
mului au fost evrei. Ei au
construit mai întâi arhitectura
„socialismului ştiinţific”, pe care
au îmbrăcat-o în armura teori-
ilor economice, iar deasupra
au pus ca acoperiş dialectica
materialismului. Exploatarea la
maxim a trecutului mitic, i-a
adus iudaismului marea victo-
rie a prezentului.

Comunismul n-a fost
creat pentru mase, pentru pro-
letari, ci pentru puterea
mondială a Ocultei iudaice,
plan care astăzi este în pragul
reuşitei prin liberalismul-social-
democrat, adică prin trasfuzia
de comunism la neocomunism
şi cea de capitalism la neocap-
italism, ţinând cont că ambele
sisteme au părinţi sionişti co-
muni.

Cea mai puternică
armată, înainte de înrolarea
proletariatului a fost Presa,
iniţiată şi controlată de trus-
turile evreieşti, precum cel al
lui Mauritius de Hirsch-trustul
Hirsch (Hearst),care pe la
1850, depăşea 200 de ziare,
cel al lui Leopold Ullstein,
Campania de Presă şi Edituri-
Berlin ş.a. 3.„…Între 1915-
1930, această campanie de
presă a ajuns să se impună
aproape dictatorial în presa
germană, publicând cel mai
important ziar al ţării, <<Die
Berliner Morgenpost>>, într-un
tiraj de 600.000 de exemplare;
cea mai importantă revistă
ilustrată germană, , <<Die

Berliner Illustrierte Zeitung>>,
cu 2 milioane de exemplare;
cea mai importantă revistă
săptămânală, <<Die Grune
Post>>, cu un milion de exem-
plare, la care se adăugau alte
trei ziare berlineze, două
săptămânale şi zece publicaţii
lunare. În afară de aceasta, ed-
itura publica anual cărţi cu un
tiraj total de două milioane de
volume. Tipografia Companiei
Ullstein…, avea ca angajaţi
10.000 de muncitori. Evreul
Rudolf Hans Franz Ullstein, fiul
lui Leopold, avea un câştig de
circa 20 de milioane de mărci,
6 milioane de dolari pe an, de
pe urma activităţii ziarelor şi
editurii.”  (Traian Romanescu,
Marea Conspiraţie Evreiască.
Ed. Logos, Bucureşti-1997, p.
127)

Iudaismul internaţional
a fost cel care a netezit calea
socialismului împlinindu-l în
revoluţia comunistă din Rusia
sovietică. Să spunem câteva
cuvinte despre corifeii evrei ai
iudaismului internaţional-co-
munist:

1. Karl Heinrich Marx,
alias Kissel Mordekay,
„părintele marxismului”, este
cel care a formulat concepţia
naţionalismului evreu, dar şi-a
pus eticheta de
„internaţionalist”, pentru a
păstra aparenţele. De fapt
Marx a trăit ca un mare
burghez pe banii capitaliştilor
evrei germani pentru
concepţiile lui naţionaliste,
ultranaţionaliste şi
internaţionaliste. Evreul Karl
Marx/ Kissel Mordekay
amestecă aşadar, în teascul
eu-lui său cele două elemente:
utopia şi revoluţia, rezultând o
materie brută, marxismul, ur-
mând ca după decantare să se
transforme într-o licoare roşie
cu gust de sânge denumită co-
munism. În prodigioasa revistă
„Deustche Franzosische
Jahrbucher”-<<Anale Franco-
Germane>> a publicat în 1844,
articolul ultranaţionalist: „Zur
J u d e n f r a g e ” - < < D e s p r e
chestiunea evreiască>> „în
care face o analiză detaliată a
problemei naţionale evreieşti,
polemizând cu Bruno Bauer,
un alt radical evreu din Germa-
nia. Până în anul 1847, Marx a
lucrat de asemenea la
redactarea „Programului sion-
ist” care, împreună cu noi
adăugiri făcute de diverşi evrei
a fost transmis întregii evreimi
internaţionale în anul 1897, în
cadrul Primului Congres Mon-
dial Evreiesc.

În 1848, Karl
Mordekay a publicat la Londra
cunoscutul „Manifest Comu-
nist”, care declanşează ag-
itarea clasei muncitoare din
ţările creştine şi lupta împotriva
capitalismului burghez, pentru
implantarea „dictaturii prole-
tariatului”, totul de fapt în
cadrul luptei secrete duse de
iudaismul mondial pentru a
stăpâni lumea.

Referindu-se la opera
lui Marx, Hitler scria în Mein
Kampf (Lupta mea), <<Karl
Marx a fost pur şi simplu sin-
gurul individ dintre atâtea mil-
ioane care, în mocirla unei lumi
corupte a descoperit cu ochiul

sigur al unui profet veninul in-
dispensabil comprimându-l ca
printr-o artă magică într-o
soluţie concentrată în scopul
de a accelera distrugerea
existenţei tuturor naţiunilor
libere de pe pământ şi, toate
acestea pentru a-şi servi pro-
pria-i rasă.” (Traian Ro-
manescu, op. cit., p. 20-21)

2. Friedrich Engels,
evreu născut la Barmen-Prusia
Renană, în 1820, al 
doilea părinte al marxismului şi
primul al Internaţionalei „So-
cialiste”(comuniste), înfiinţată
în 1849.

3. Karl Kautski, alias
Kaus, evreu născut la Praga în
1854, scriitor socialist, autorul
celei mai înverşunate lucrări
împotriva creştinismului Der
Ursprung des Chirstentum
(Originile Creştinismului), în
1908, „cel mai puternic atac
deschis lansat vreodată de un
evreu împotriva religiei
creştine.”( ibid, p.21); <<Pro-
gramul Socialist” de la Erfurt-
Germania în 1891; Crimele de
la Chişinău şi problema
evreiască (unde elaborează iu-
daismul ca naţiune), în 1903 şi
Vorlaufer des Sozialismus
(Avangarda Socialismului).

4. Ferdinand Lassalle,
evreu născut la Breslau în
1825, promotor al ideilor ex-
tremiste, denumit <<socialistul
german>>. A fondat Allge-
meiner Deutscher Arbeiter-
verein (Partidul Muncitoresc
German). În lucrările sale, Die
Offenes Antwortschreiben
(Contestări deschise) apărută
la 1863 şi Kapital und Arbeit
(Capital şi Muncă), în 1864.
Lassalle, propune prin
propagandă şi agitaţie
socialistă, înlăturarea dinasti-
ilor regale şi a aristocraţiei
creştine, prin înlocuirea lor cu
guverne burgheze care pro-
movau dictatura economică. „A
fost omorât în duel de ofiţerul
român Racoviţă, după ce
evreul îi insultase prietena
germană.” 6. (ibid. p. 21)

5. Eduard Bernstein,
evreu născut la Berlin în 1850,
autorul lucrărilor: Die Vo-
raussentzungen des Sozialis-
mus (Presupuneri despre
socialism)-1899; Voewarts
Sozialistatus! (Socialism,
înainte!)-1901; Dokumente des
Sozialismus (Documentele so-
cialismului)-1902; Zur
Geschichte und Theorie und
Praxis (Istoria şi teoria social-
ismului-1904; Die heutige
Sozialdemokratie in Theorie
und Praxis (Social-democraţia
de azi în teorie şi practică-
1905; Die Aufgaben des
Sozialdemokratie (Îndatoririle
social-democraţiei) -1909 şi
Die Deutsche Revolution
(Revoluţia germană)-1921.

- continuare în pgina a 4 a -

.
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GGraţie înfrângerii în
1918, a Germaniei, Oculta
iudaică a răsturnat guvernul
printr-o „revoluţie socială”, for-
mând primul cabinet evreu-co-
munist: 1.Preuss-Interne; 2.
Freund-Interne; 3. Lansdberg-
Finanţe; 4. Karl Kautski-
Finanţe; 5. Schiffer-Finanţe; 6.
Eduard Bernstein-secretar al
Trezoreriei statului; 7. Fritz
Max Cohen-şef al serviciului
de Informaţii, fost corespon-
dent al ziarului <<Frankfurter
Zeitung>>. Al doilea cabinet tot
în 1918, era alcătuit din
aceeaşi seminţie: 1. Hirsh-min-
istru de Interne; 2. Rosenfeld-
ministrul Justiţiei; 3.
Futran-Învăţământ; 4. Arndt-
Învăţământ; 5. Simon-secretar
la Finanţe; 6. Kastenberg-di-
rectorul secţiei de arte şi litere;
7. Stathgen-ministru al
Dezvoltării; 8. Meyer Gerhart-
directorul comerţului cu coloni-
ile; 9. Wurm-secretar la
Alimentaţie; 10. Merz, Weil,
Katzenstein, Stern, Leewemlte
sectoare remarcabile ale învin-
sului stat german în 1918, erau
ocupate tot de evrei: 1. Kohen-
preşedintele Comitetului
Soldaţilor şi Muncitorilor Ger-
mani, „corespondent al unui
soviet similar înfiinţat în acelaşi
an în Rusia”; 2. Ernst-şeful
poliţiei din Berlin; 3.
Sinzheimer-şeful poliţiei din
Frankfurt; 4. Lewy-şeful poliţiei
din Hessen; 5. Kurt Eisner-
preşedintele Bavariei; 6. Jaffe-
ministrul finaţelor bavareze; 7.
Brentano-ministru al industriei,
comerţului şi transporturilor,
apoi ministru al afacerilor ex-
terne al Republicii Federale
Germania în cabinetul Ade-
nauer; 8. Talheimer-ministru în
Wurtemberg; 9. Heiman –min-
istru de stat în Wurtemberg;
10. Fulda-în guvernul din Hes-
sen; 11. Theodor Wolf-redactor
şef al ziarului <<Berliner
Tagenblatt”; 12 Gwiner-director
al <Deutsche Bank>. Delegaţii
Conferinţei de Pace-Versailles
erau evrei 8., „printre care: Ra-
thenau, Wassermann, Mendel-
son Bartoldy, Max Warburg, Dr.
W. Strauss, Oscar Oppen-
heimer Merton, Brentano,
Struk şi Deutsch…”. În luna
ianuarie 1919, un grup comu-
nist, cunoscut sub numele de
<<Liga Spartakus>>, a încer-
cat să dea o lovitură de stat,
printr-o revoltă comunistă
izbucnită la Berlin. Capii re-
voltei? Erau evreii Rosa Lux-
emburg şi Karl Liebknecht…
După ce s-a votat constituţia
de la Weimar, în 31 iulie 1919,
evreii au reuşit să ocupe poziţii
cheie în guvernul lui Scheide-
man, astfel că influenţa lor
catastrofală asupra vieţii
politice germane continua.
Unul dintre cei mai periculoşi
evrei era, fără îndoială, Walter
Rathenau, evreu mason, mem-
bru al ordinului mason
internaţional B’nai B’rith, origi-
nar din Berlin, unde se
născuse în 1867… În aprilie
1920 a fost numit de către
<<Reichswir tschafsrat>>
(Adunarea sau Camera
Germană) membru în <<So-

cialization Comision>, comisia
de socializare însărcinată cu
<naţionalizarea> minelor de
cărbuni. În mai 1921, Ra-
thenau a fost numit ministru de
externe al Republicii de la
Weimar. În decembrie acelaşi
an a întreprins faimoasa vizită
la Londra pentru a-i propune lui
Lloyd George, primul ministru
britanic, crearea <Statelor
Unite ale Europei>, cuprinzând
şi Rusia comunistă şi con-
tribuind astfel la refacerea
economiei U.R.S.S. Ce
consecinţe imediate ar fi avut
crearea Statelor Unite ale Eu-
ropei în acel moment? Ra-
thenau ştia foarte bine. Ar fi
însemnat grăbirea răspândirii
comunismului în toată Eu-
ropa… În calitate de ministru
de externe al Germaniei, par-
ticipant la Conferinţa de la
Geneva în 1922, evreul ger-
man a semnat alături de evreii
sovietici Litvinov, Radek,
Kamenev şi Rakovski faimosul
tratat secret de la Rapallo. În
timpul aceleiaşi conferinţe,
Germania a recunoscut
regimul comunist din Rusia şi
i-a oferit ajutor economic,
tehnic şi armament. Conform
tratatului au fost trimişi în
Rusia 200 de specialişti ger-
mani pentru a supraveghea
construirea fabricilor de arma-
ment şi reorganizarea armatei
roşii pe baze moderne.” (Tra-
ian Romanescu, op. cit., p.
128-129). Înfăptuirea Statelor
Unite ale Europei a eşuat prin
uciderea lui Rathenau de către
tinerii germani ai mişcării
naţionale de eliberare care, a
culminat cu venirea la putere a
lui Hitler. Ideologia marxistă
prin fundamentul ei materialist
dialectic a pus bazele doctrinei
comuniste. Pasiunea de comu-
nitate paşnică a abolit egali-
tarismul, instaurând revoluţia
feroce, prin pregătirea
revoluţionarilor de profesie, a
celor violenţi sau deveniţi in-
strumente ale cruzimii. Lenin/
Ziberblum care, considera
violenţa liantul revoluţiei, deci
„generatoare de istorie” şi-a
pregătit din vreme prin promi-
siuni, agitaţie, dezinformare,
propagandă, falanga
sângeroasă de extremă
stângă, Legiunea roşie pe care
a încununat-o cu o diabolică
teroare.

„Lenin… a conceput şi
întemeiat, încă din 1902-1903,
un partid de revoluţionari de
profesie-grupul bolşevic-foarte
diferit de partidele social-de-
mocrate europene destul de
larg impregnate de cultură
democratică şi reformistă.”
(Stephane Courtois-coordona-
tor, Dicţionarul Comunismului.
Trad. de Mihai Ungurean, Aliza
Ardeleanu, Gabriela Ciubuc.
Ed. Polirom-2008, p. 13). Este
evident că de fapt liderul
bolşevic, având banii oferiţi din
abundenţă de capitaliştii evrei-
germani, urmărea să aducă la
împlinirea visul milenar al
străbunilor: planul rabino-sion-
ist al globalizării printr-un par-
tid comunist mondial călăuzit
de Internaţionala Comunistă.
Toate secţiile Internaţionalei
Comuniste din cele patru con-
tinente: Europa, Asia, America

Latină şi Africa erau circum-
scrise codului roşu, genetic
leninist. „…dimensiunea
teleologică a proiectului
societăţii comuniste. Aceasta
se bazează pe nişte date in-
variante: o doctrină-leninismul,
şi apoi marxism-leninismul; un
model de organizare-<<par-
tidul>>revoluţionarilor de pro-
fesie, devenit partid-stat; şi în
sfârşit, o strategie şi o tactică,
ambele comandate de
necesităţile luării şi păstrării
puterii în <<patria socialismu-
lui>>, URSS, şi de cele ale ex-
pansiunii sale.” (Stephane
C o u r t o i s - c o o r d o n a t o r ,
Dicţionarul Comunismului...,
op. cit., p. 12). Urmând mod-
elului revoluţionar francez al
represiunii, teroarea bolşevic-
leninistă a îmbrăcat toate
straiele urii: ameninţarea, frica,
represiunea, tortura, discrim-
inarea, exterminarea. Lenin/
Ziberblum, discipolul marxist a
devenit autorul conceptului de
stat totalitar în perspectiva im-
perialismului mondial comu-
nist.

Extrem de importantă
pentru înţelegerea corectă a
ceea ce falsa istorie a prole-
tariatului mondial avea să con-
sidere drept ” victorie a forţei
biruitoare a voinţei democrat-
ice a  celor mulţi “ şi care este
dovada zdrobitoare a incredi-
bilei colaborări dintre bolşevici
şi germani, încă înainte de
încheierea păcii de la Brest-
Litovsk, este nota secţiei de
informaţii din Petrograd a
Marelui Stat Major german
adresată lui Troţki la 12 ian-
uarie 1918. Comisarului
bolşevic de la externe i se
aducea la cunoştinţă, că secţia
de informaţii germane de la
Petrograd primise de la Berlin
un ordin categoric. „Să
insistăm pentru alegerea ( în
Comitetul Executiv al Partidu-
lui bolşevic )  a următoarelor
persoane: Troţki, Lenin, Zi-
noviev, Kamenev,…” ( anexa
17 ). Consider extrem de im-
portant acest aspect al istoriei
mişcării bolşevice care urma
să influenţeze în mod
covârşitor istoria omenirii. Teza
apariţiei proletariatului şi
definirea lui ca o pătură socială
conştientă de propria menire,
capabilă să-şi creeze propria
doctrină izvorâtă din necesităţi
sociale obiective se dovedeşte
a fi totalmente falsă. Întreaga
echipă bolşevică, în frunte cu
Lenin, au fost plătiţi să distrugă
ordinea socială existentă, Im-
periul ţarist, nu pentru a con-
strui socialismul cel necesar
maselor muncitoare ci pentru a
asigura schimbarea unor
privilegiaţi galbeni cu alţii roşii.

Instalat în mijlocul cap-
italei cu statul său major, a avut
grijă să decreteze amnistia
generală, astfel încât a doua zi
după lovitura de stat,
<<populaţia revoluţionară>>  a
deschis porţile închisorilor,
eliberând conform evaluărilor
ulterioare circa 300 000 de
deţinuţi de drept comun, mulţi
dintre ei adevăraţi sceleraţi,
pentru care atmosfera de
demenţă canibalică li s-a
potrivit de minune, covârşitor
de mulţi devenind viitoare

cadre de nădejde ale partidului
ce avea să inaugureze
teroarea ca politică de stat.

Rândurile extremiştilor
s-au îngroşat, cu toţi aceia
care respingeau îndatoririle lor
militare şi îşi căutau un refugiu
pentru laşitatea lor în fanteziile
internaţionale şi defetiste. Aduc
în susţinerea afirmaţiilor mele,
scrisoarea –directivă pe care o
primea Lenin de la finanţatorii
săi, Reichsbank-ul şi Bursa din
Berlin, având data de 11 ian-
uarie 1918, pentru ca la 12 ian-
uarie 1918 să-i  fie oferite alte
5 000 000 ruble şi, în acelaşi
timp să i se impună
componenţa Comitetului Cen-
tral Executiv (anexa 17)  (ibid.,
anexa 17). Personalitatea lui
Lenin/ Ziberblum s-a conturat
printr-o profunzime ce
rivalizează cu însăşi personifi-
carea răului! I se recunoştea
rolul istoric de a fi găsit modul
de reliefare a punctului cheie
din doctrina marxistă în
condiţiile potenţialului
revoluţionar al Rusiei feudale
aflate în stare de destrămare.
Geniul lui a constat tocmai în
capacitatea de a manipula
imensa masă de cetăţeni liberi
încătuşându-i şi obligându-i să
tragă benevol uriaşul car al
propriei lui deveniri ca teoreti-
cian  al „urei de clasă “,
împlinită în covârşitorul şir de
crime politice.

În numele revoluţiei
iudeo-masono-bolşevice,
Lenin/ Ziberblum triumfa graţie
ideologiei care se corobora cu
natura masacrelor sale
aproape neîntrerupte. „Noi
avem misiunea de a oprima.
Nici o milă este deviza noastră.
Pentru împlinirea ei cea mai
mare cruzime este un merit!”
(Virgil Maxim, Imn pentru
Crucea purtată. Ed. Antim-
2002, p. 318)

Imediat după
Revoluţia din Octombrie, gu-
vernul sovietic a proclamat
sfârşitul tuturor religiilor. Lenin/
Ziberblum a pus în funcţiune
infernala maşinărie comunistă
de ucis oameni, devenind au-
torul presiunilor exercitate prin
toate mijloacele asupra
grupărilor politice care aveau
alte opinii decât bolşevicii, au-
torul interzicerii tuturor partide-
lor, fracţiunilor parlamentare
sau a grupărilor marxiste
nealiniate la leninism, mergând
până la terorizarea şi  uciderea
adversarilor politici (cazul cel
mai cunoscut fiind cel al
înăbuşirii în sânge a revoltei
matrozilor din Kronstadt).
Lenin/ Ziberblum este întemei-
etorul satanicului sistem al
terorii de stat, exercitate de
CEKA şi urmaşele ei, iniţiatorul
bestialei reţele de lagăre ale
Gulagului, precum şi fonda-
torul Cominternului/
Internaţionala a III-a
Comunistă cu sediul la
Moscova, care ,,educa“,
supraveghea şi coordona ac-
tivitatea subversivă a tuturor
partidelor marxist leniniste din
alte ţări, în scopul instaurări fi-
nale a dictaturii bolşevice în
toată lumea.

Lenin/ Ziberblum este
omul gândirii sale politice, care
a pus la temelia statului prole-

tar, promisul <<rai comunist
>>, identificat cu doctrina
crimei, exprimată ca un geno-
cid, ca un holocaust roşu. „…
abia pune mâna pe putere, 
în  noiembrie 1917, că şi
instaurează teroarea,
moderată deocamdată, odată
cu crearea CEKA, apoi a Ar-
matei Roşii-prototipuri ale
poliţiilor politice şi ale armatelor
instruite pentru războiul civil,
care vor fi stâlpii de susţinere a
tuturor regimurilor comuniste-
înainte de a proclama deschis
<<Teroarea roşie>>, în sep-
tembrie 1918, şi de a o înscrie
în Codul penal sovietic din
1922.” (Stephane Courtois, op.
cit., p. 16). Comunismul fiind
doctrina sângelui, Gralul marx-
ist-leninist-stalinist, s-a născut
aşadar, prin sânge, a crescut
prin sânge, s-a hrănit perma-
nent cu sânge, a domnit prin
sânge şi n-a sfârşit încă,
umanizându-se tot prin
sânge…  „Căci comunismul nu
se schimbă niciodată. Are o
singură doctrină. Mereu
aceeaşi.” (Constantin Virgil
Gheorghiu, Spioana. Trad. din
lb. franceză de Gheorghiţă
Ciocioi. Ed. Sophia, Bucureşti-
2017, p. 324)

Leon Davidovici Bron-
stein-Troţki, confratele lui
Lenin/ Ziberblum, a fost şi el,
remarcabil-agent al poliţiei
politice austriece şi teoretician
al totalitarismului bolşevic.
Bronştein, zis Troţki Leon,
născut la 26 octombrie 1878, la
Gromsklei, fiul lui David şi
Anna Polinskaia, a venit la
Viena, în februarie 1911 şi a
locuit în Weinbergstrasse 43,
cu soţia, Sedova. Ei ocupau o
cameră mică şi trăiau modest.
Deodată, Bronştein se mută şi
va locui într-un apartament
confortabil, în Einsiedeleigasse
9. Preia conducerea “Pravdei”,
ziar care apărea la intervale
neregulate.

<<Norocul >> căzut di-
rect din bugetul serviciile se-
crete austriece, peste Troţki şi
Pravda lui, face ca în preajma
declanşării primului război
mondial, aceasta să înceapă
să fie pusă la dispoziţia tuturor.
Cartierul general devine ,,
Librăria Poporului “ ( Volks-
buchhanlung ) din Gumpen-
dorferstrasse 18, condusă de
Ignatz Brand, austriac, re-
cunoscut agent al serviciilor
poliţiei politice din Viena.
Bronştein-Troţki  a devenit şi el
agent al acestui serviciu- în oc-
tombrie 1911- cu o leafă de
300 de coroane pe lună. În
acest serviciu el lucra
împreună, cu Cristian
Rakovski, care era unul din
principalii agenţi ai poliţiei
politice austriece în Balcani.

●
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Sam cel fără de… gen și „transgenații” de la (ne)„Accept”!Sam cel fără de… gen și „transgenații” de la (ne)„Accept”!

Cezar Adonis

Mihalache

NNu le mai ajung sălile
de cinema… Nici facultățile,
nici muzeele (!)… Și nu orice
fel de muzeu, desigur, că
doar nu o să promoveze
filmele despre inversați (!)
la… Muzeul ceasului. Nu de
alta, dar s-ar putea înțelege
că și ei ar putea fi 
„întorși”! Nu! Filmele grobiene
trebuie promovate la Muzeul
Țăranului Român (să
otrăvească adânc imaginea
ființei noastre și tradiția, să le
dea un nou „sens”, așa, în-
vârtit cu cheița, ca un soi de
schimbare de gen), sau 
la Muzeul de Artă
Contemporană, să aducă
„tradiția” schimbată de gen (!)
la timpul prezent.

Și grav e că nu le mai
ajung aceste spații… Au în-
ceput să se prelingă vomitiv,
nu libidinos, cum te-ai
aștepta de la doi de „ăi
Patrick” împreunați în afișul
tipărit fără nici o discriminare,
ci violent și arțăgos.

Calapodul este cel
vechi… Pe care dacă nu l-am
dezmembrat din fașă, a
căpătat zeci de tipare gata de
aplicat.

E adevărat, când a
început ofensiva holocaustică
nimeni nu s-a gândit că ar
putea fi vorba de ceva mai
mult decât de un gheșeft pe
cale să ni se impută! Adică
plata a noi și noi compensații.
Și poate că nici nu a fost, deși
este puțin probabil, izvorul de
denigrare și imputare a unor
vinovății străine nouă fiind
același cu acela care astăzi

se constituie în sursă de
educație (de gen!) pentru
copii noștri: Unchiul Sam.
Căruia îi stătea strâmb cu
falusul holocaustic, dar era
de înțeles pentru setea de
bani a acelora din spate lui,
dar care este total lipsit de
orice bărbăție în noua misi-
une pe care și-a asumat-o:
promovarea lesbianismului,
h o m o s e x u a l i s m u l u i ,
„inversărilor” de sex, gen și
haine (!).

Și nici nu mai știi cum
să-i spui? „Unchiul Sam” sau
„Mătușa Sami”? Sau, și mai
bine, „Sam cel fără de sex”?!
„Transgenderul Sam”, imag-
inea Americii…

Sigur, se va poți la
față dacă i se va duce buhul,
peste sutele de ani de
libertăți, democrație și
bărbăție a părinților fondatori,
ca fiind de fapt un Sam
Trangender! (Și chiar așa,
dacă tot îi este atât de dragă
retorica din vârful limbii al
LGBT-iștilor, de ce 
nu-și schimbă „unchiul” 
și posterele atât de
tradiționaliste și încărcate de

masculinitate?! O fustiță, o
rochie, niște ciorapi de damă!
Că e prea discriminant de
tradiționalist cu barba și jobe-
nul!)…

Așadar, pe același
calapod holocaustic acum ni
se impune o supralicitare a
„valorilor” LGBT, urmând
etapa învinovățirii (pentru 
că nu ne aliniem, din 
cauza intoleranței noastre,
schimbării de gen promovate
de unchiul, mătușa sau non-

genderul Sam).
Și agresivitatea

promovării este mai mare.
Înainte, holocausticii se
opreau prin facultăți și licee,
și pledau pentru înființarea de
muzee dedicate gogoriței im-
putate nouă.

Transgenderii și
LGBT-iștii sunt mai
nerăbdători, am spune „mai
direcți”, dar nu știm exact
când și despre cine este
vorba (el sau ea, sau „nici-
unul”?!)… Au intrat în școli și
vor și muzeele noastre. Intră
în ele cu scârbavnicele lor
medulare (unii cu ele pe de-a
întregul, alții „ciomulate” în in-

versarea de gen) direct peste
intimitatea elevilor. Și sunt
de-a dreptul scârboși în felul
nebărbătesc (că dacă nu mai
au cu ce!) în care se
promovează.

Amețesc elevii cu
importanța lor social-
organizatorică, lansează
ideea șansei de a fi „cool”  ori
„trendy” și plusează. Dezba-
teri despre discriminarea fe-
meilor, o temă necesară și
corectă, a egalității de șanse
a țiganilor (discutabilă ca ac-
tualitate), la care anexează
medularele rătăcite ale „prob-
lemelor” LGBT și transgen-
der… Apoi, în „dezbatere”
rămân doar „inversații”!

Și dacă nu au reușit
să intre și în forurile înalte,
încearcă să „academizeze”
problemele lor închiriind sălile
unor instituții de cultură.

Asta s-a întâmplat re-
cent și la Focșani… O dez-
batere despre drepturile
femeilor, țiganilor dar și cle
ale LGBT-iștilor („and” sau
„in”?) Transgender-ilor.

Noroc să s-au trezit
cei de la Ateneul popular…
Or fi având și ei copii prin
grupurile de inițiativă și nor-
mal că s-au alarmat. Una e
să-ți organizeze băiatul sau
fata un eveniment pe tema
discriminării femeilor (mân-
drie civică personală) și alta e
să ajungi să mergi cu fața la
perete pentru a  nu te
recunoaște vecinii și colegii
de serviciu când vor fi aflat că
fiul tău organizează
„olimpiade” pentru „inversați”!

Și e grav cât de ușor
intră în școli aceste asociații
de apărare și susținere a
drepturilor (nerefuzate de ni-

meni) a comunităților de
travestiți, LGBT-iști, inversați,
transgenați (!) și alții/altele…

Pentru o manifestare
culturală, istorică, patriotică
trebuie să ai acordul școlii, iar
pentru temele mai sensibile și
acordul părinților! Pe care,
evident, organizatorii nu l-au
avut! Și am spune că pe
transgenații ăștia i-a durut
în… (dar nu știi niciodată
care e fața și care e dosul la
ei!).

Așadar, fără nici un
acord parental pentru că, nu-
i așa?!, la ce mai trebuie un
acord parental pentru o enti-
tate căreia, mâine-poimâine,
îi vor băga în cap că „nu este
ceea ce s-a născut, ci ceea
ce se simte”…

Iar „calapodul” nu-și
va opri ștanțarea aici… Va
ajunge și la consiliul anti-dis-
criminare să țipe ăștia a in-
versiune (!), iar când 
acesta va deveni insuficient
ca politică și posibilității de
impunere a dreptului
transgenaților, se va înființa
poate și un institut național de
studiere a inversării de gen.

Păi’, de aia ați
retezat, măi hahalere, orele
de istorie și de română 
din școli? Să veniți cu
„opționalul”, și apoi materia
impusă, a studierii prob-
lemelor de deviere
minoritară?!
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DDicționarul explicativ
al limbii române ne obligă
ca prin elită să înțelegem
„ceea ce este mai bun, mai
valoros, mai ales într-o soci-
etate”, respectiv „mai demn
de a fi ales” (subl. mea,
G.P.), prin aceea că oamenii
de elită constituie crema
unei colectivități. Firește, o
obligație substanțială pentru
tot mai puținii oameni
dispuși să rămână ei înșiși
și una formală pentru aceia
(ăștia sunt grosul omenirii)
care fac tot ce le stă în
putință ca să pară altceva –
mai buni, mai generoși, mai
culți și mai iscusiți, pe scurt,
mai cu moț (la modă 
este sintagma „mai
descurcăreți”) decât mulți
alții.

Dar cum postde-
cembrismul le-a dat la noi
pe toate peste cap, așa
încât locul modelelor
tradiționale (români demni,
valoroși și cu frică de Dum-

nezeu) a fost luat de
secături abile și de stârpituri
labile, în al căror foarte limi-
tat dicționar moral-atitudinal
nu au ce căuta termeni ca
onoare, cinste, iubire
creștină, responsabilitate,
dăruire, bine general, fru-
mos autentic sau demisie,
se subînțelege că
semnificația noțiunii „elită”
se rezumă la „parte a unei
clase sociale care are o
poziție privilegiată față de
întreaga societate”!

Iată de ce nelegiuiții
cu ștaif ai României postde-
cembriste trăncănesc la
nesfârșit despre... elita
politică a acestei perioade.
Care elită, nestimabililor?
Gașca infectă care a vândut
țara și a pus pe umerii
slăbănogi ai generațiilor vi-
itoare o datorie externă de
peste o sută de miliarde
euro? Ori poate că pestrița
haită antiromânească a
aleșilor și culeșilor de 
avântul tâlhăresc al
formațiunilor politice (parla-
mentari, miniștri, prefecți,
primari, consilieri etc.), care,

cu (ne)știința impostorului și
dibăcia hoțului neprins, au
adus la sapă de lemn mil-
ioane de români, pentru ca
ei și ai lor să poată duce un
trai porcesc în țară sau
peste mări și țări? Că, de,
suntem la porțile Orientului
încă bântuit de năravuri fa-
nariote, unde dai o groază
de bani murdari ca să-ți faci
în voie mendrele și unde
este mereu actuală spusa
băsesciană „Legile sunt
făcute de hoți pentru hoți”...

De unde elită,
nevrednicilor, când în
aproape 30 de ani de bătută
pe loc nu s-a constituit o
veritabilă clasă politică, ci
doar s-a mers înainte cu
cumetriile conjuncturale
(cică alianțe politice), astfel
ca megarăufăcătorii să se
simtă pe aceste meleaguri
mai ceva ca-n sânul lui
Avraam?

Mai înainte de-a
bate apa-n piuă cu elita
politică, specialitatea sin-
istrului tandem Dragnea-
Tăriceanu, trebuie să
vorbim cu toată seriozitatea

de cea politrucianistă a
necinstei, demagogiei,
șarlataniei, nedemnității și
culturii după ureche. Dacă
lucrurile n-ar sta astfel, cum
și-ar fi permis Varujan Vos-
ganian (da, ăla cu
numărarea ouălor și cu
lacrimile de crocodil întru
iertarea păcatelor sale
politice), să afirme cu bine-
cunoscuta-i găunoșenie în
turneul de consolare de la
Iași că are pieptul de
armean ipocrit (era să spun
de aramă) plin de cicatrici
de la rănile provocate de
abuzurile dirijate (evident,
de statul paralel) împotriva
elitiștilor?!

Adică, ce mai, pen-
tru alde ăștia și ai lor
(subordonați, fârtați profi-
tori), cei din afară   fie au
orbul găinilor, fie sunt rău
intenționați și-i prigonesc
prin oculta atotputernicie a
statului paralel sau poate că
perpendicular. Altminteri, și
elitiștii sunt pe bune
surprinși, cum naiba nu
observă nerecunoscătorii
de poporeni uriașele lor îm-

pliniri materiale (case
fățoase, mașini bengoase,
conturi burdușite), toate
astea și multe altele nede-
clarate fiind posibile într-un
singur mandat doar, zic ei,
strângând zdravăn cureaua
de ales?! Nici vorbă că-i mai
lesne pentru norocoșii cu
mai multe mandate. De
unde păruiala și contribuția
financiară aferentă pentru
locurile eligibile pe listele
formațiunilor politice, iar la o
adică trecerea cu arme 
și bagaje în tabăra
adversă... Ce să mai
spunem de acei câțiva
providențiali și indispens-
abili, care n-au ratat niciun
mandat de la începutul
horei postdecembriste!
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