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înaintașilor noștri…înaintașilor noștri…

Cezar Adonis
Mihalache

MMai mare rușinea!
Tu, minister al culturii să-ți
promovezi identitatea cul-
tural-(ne)istorică în Anul
Centenarului cu o
languroasă, să nu-i 
spunem scârbavnică!,
dovadă a micimii bugetaru-
lui nepăsător, a laudei de
sine pentru măreața îm-
plinire a reușitei de a fi
obținut… certificatul OSIM
pentru marca siglei „Cente-
nar”… Or, ăsta da tupeu de
funcționar ce tăie frunze! Nu

s-a mai deranjat nici măcar
să zugrăvească o fațadă de
teatru pentru a tăia o
panglică! A „inaugurat” certi-
ficatul de marcă al numelui
„Centenar 100 România”…

Mai trebuia să taie
cu o unghieră șnurul tricolor
care leagă „marca” de
dosarul OSIM și apoi puteau
să sune fanfarele mai ca în
Caragiale… Că altfel de
„panglici” (cocarde sau ceva
papioni, tot cu marcă
OSIM!),  slabe speranțe să
mai pună pe undeva…

Și totuși de ce acest
anunț penibil chiar și pentru
cele mai sparte guri
politice? De ce această
ieșire la rampă pentru a te
lăuda, practic, nu cu nimic,
ba, mai rău, cu un penibil
ubicuitar caduc? Căci, fie și
sub prestația foamei de
imagine a unui actoraș-foitaj
(sigur, nu este cazul aici!), o
astfel de ieșire nu-și avea
nici o scuză… Și de unde
acest drept al statului,
anunțat prin Ministerul cul-
turii, de a face tărăboi pe
seama rezervării în propria-
i ogradă a drepturilor de
marcă al unui „Centenar” ce
nu poate aparține, prin
însăși compoziția sa
simbolică, nici unei entități,

fie ea cât de mârșav-specu-
lative, din țara asta?!

Și oare ce urmează?
Se vor cere bani acelora
care vor să facă gesturi,
scrieri, mape, cărți, acțiuni
dedicate Centenarului?!
Poate va trebui să achităm
și vreo „centenarovignietă”
pentru a lipi pe mașini și în
geamuri sigla „Centenar”?
Dar asta nu e a voastră,
jigodii penale, actori și
actorași ai ipocriziei! Țara
nu este nici scena, nici
estrada sinistrei voastre
comedii existențiale!

Așadar, în  loc ca
ministerul să roage toate

entitățile private, firme, ong-
uri, simplii oameni, să
folosească, să(-și) afișeze
mândria națională și prin
acest logo, statul dă cu noi
de veșnicul „loc de dat cu
capul” de la perete. Chiar
acolo unde, până mai ieri,
se hlizea inscripția „Mândri
că suntem români!”…

Or, mâine-poimâine
o să ne trezim că același
stat își va rezerva și alte
„identități”. Tricolorul, imnul,
culorile, țara cu totul…

Atenție, însă, foitaje
guvernamentale și sufleori-
paiațe! Ministerul identității
nu a fost creat pentru a aca-
para voi, spre propriul folos
și la libera decizie de
atribuire către „terți”, a drep-
turilor de utilizare a 
simbolurilor, mărcilor,
identităților! Ci pentru a
stimula infuzia și pro-
movarea acestora, gratuit,
în rândul maselor.

Iar mârșăvia nu s-a
oprit aici! Ministrul
„minivașcu” a anunțat și listă
celor ce vor (putea) pro-
mova Centenarul. (Mai bine
spus: se vor putea promova
în numele Centenarului! Că
doar de aia a fost transfor-
mat centenarul într-o
afacere de tip sinecură,

nu?!)… O listă cu fericiții
care primesc bani de la
buget pentru feluritele
acțiuni, dar și una cu aceia
care vor organiza
manifestările strict pe chel-
tuiala lor. Dar ce treabă au
cei ce plătesc din propriul
buzunar acțiuni culturale cu
apostila ministerului, recte a
statului?

Unde am ajuns?! O
să ne trezim poate, în Anul
Centenarului, dați și în
judecată pentru ca am
săvârșit culpa unor acțiuni
dedicate „Centenarului”,
achitate din banii noștri, cu
sacrificiile noastre,  doar
pentru că nu am avut acor-
dul „de marcă” al
guvernanților?!

Sau, de fapt, tocmai
aici este „cheia”? Să ne
întoarcă în drepturile noas-
tre de a ne omagia înaintași,
de a ne intona imnul, de a
ne arbora tricolorul? De a
mai exista identitar doar
acolo unde ni se permite?
Într-un cadru tot mai re-
strâns, să nu deranjăm
dezmățul veneticilor?!…
Prea această încorsetare
birocratică a mărcii cente-
narului, ce ar urma să fie
acordată, împrumutată,
mezată „terților” ca într-un
soi de leasing de partid, a
venit după ce institutul sifilis
a cerut scoaterea de pe tim-
brele dedicate Marii Uniri a
unor personalități de marcă
ai neamului românesc?!

A fost cea mai oribilă
„reușită” a guvernanților în
promovarea Centenarului:
să ne marcheze ca vitele cu
o marcă de stat pe drept de
identitate… Astăzi, la
celebrările înaintașilor, dar
mâine, cine știe… Ne va tre-
bui poate marca OSIM pen-
tru drepturile noastre
strămoșești. Și nu ar fi de
mirare să aflăm că minis-
terul vrea apostilarea
acțiunilor dedicate Cente-
narului din teama pe care i-
a creat-o mizerabilul institut
al prigonirii românilor care
ne cere socoteală pentru
portul țărănesc, legionar 
în concepția, nu
criptocomunistă, ci una
cripticoidioată a zecilor de
lăcuste așezate pe rodul
veșniciei noastre.

●

Franța se demantelează în Franța se demantelează în 
haosul islamist…haosul islamist…

Ionuț
Țene

CClasa politică
europeană de la Bruxelles, dar
mai ales cea franceză pare tot
mai ruptă de realitatea conti-
nentului, înfundându-se într-o
ideologie canonică materialist-
dialectică de factură secularist-
progresistă și promotoare a
unui ateism agresiv. Când îi
auzi cum vorbesc pe liderii
politici francezi ai sentimentul
că trăiesc pe o altă planetă, un
fel de Utopia lui Thomas Morus.
Ideologic ateismul a devenit
avangarda islamismului în Eu-
ropa? S-a dovedit științific că
țările care încalcă libertatea
religioasă și se războiesc cu re-
ligia nasc o tipologie umană
care se aseamănă extrem de
mult cu mancurtul fără memorie
și rădăcini din romanele lui
Cinghiz Aimatov, după modelul
lui homo sovieticus. Noul
cetățean european e rupt de
origini, tradiție și familie de către
Bruxelles, devenind parcă un
instrument docil fără memorie
supus intereselor marilor
corporații și guvernelor cu in-
terese colonizatoare.

Un tip de politician al
noii generații mancurtizate este
președintele francez Emmanuel
de Macron, care vrea cu Angela
Merkel să reformeze UE, dar în
același timp țara sa se
prăbușește sub asaltul haosului
islamist. Macron e preocupat să
pună pumnul în gură țărilor cen-
tral-est europene, ca să ac-
cepte diktatul multinaționalelor
la pachet cu salarii mici,
imigranți și produse de calitatea
a doua. Estul european e
acuzat pe nedrept de discrim-
inare în timp ce companiile oc-
cidentale vînd românilor,
ungurilor, cehilor, polonezilor
produse de calitatea a doua ca
pentru niște cetățeni de mâna a
doua. Europa centrală și de est
e un fel de subcolonie a Berlin-
ului și Parisului care trebuie să
execute ordinele politice, finan-
ciare și alimentare ale „vizionar-
ilor” propriilor interese Macron
și Merkel ? Liderul francez vrea
în iunie să reformeze blocul co-
munitar la pachet cu Merkel,
adică țările care nu execută or-
dinele să fie executate, asta în
timp ce Franța devine o țară
periculoasă pentru viața propri-
ilor cetățeni și turiști ? Numai
anul trecut în luna aprilie am
fost la Paris și au avut loc trei
atentate teroriste islamiste pe
care presa internațională nu s-a
mai obosit să le comenteze. Tot
mai mulți români ocolesc Franța
ca destinație turistică. Personal
mi-ar fi frică să-mi duc familia în
capitala Hexagonului. În ultimii
ani atentatele mai cunocute de
la Bataclan, Charlie Hebdo sau

Cannes, împreună cu tot mai
multele zone ”no go” din marile
orașe, în care nici poliția nu are
curajul să intre, au transformat
Franța, din păcate, într-o zonă
nefrecventabilă turistic. Teroris-
mul a devenit din nefericire o
paradigmă a vieții francezului
de rând care cade perpetuu în
capcana ideologiei materialiste
și canonice a sistemului politic,
ce o transformă indirect în
poligon de încercare pentru
Statul Islamic. Tot mai mulți
cetățeni francezi, la a treia
generație veniți în Hexagon
îngroașă rândurile armatei Stat-
ului Islamic, dovedind incapaci-
tatea Franței să implementeze
interculturalismul, iar multicul-
turalismul a devenit de fapt o
falsă propagandă a izolării și
dezbinării, nu a integrării.

Chiar zilele acestea
când adevăratul populist al
politicii franceze Emmanuel
Macron perora pentru reforma
UE, în Franța se instaura hao-
sul islamist. Activiști de stânga
și imigranți ilegali au invadat
duminică, 18 martie 2018, Cat-
edrala Saint-Denis, unde își
dorm somnul de veci regii
Franței, pentru a protesta față
de noua lege privind azilul.
Poliția a intervenit pentru
scoaterea lor, dar slujba de
duminică seară nu a mai fost
oficiată. Aproximativ 80 de
imigranți ilegali și activiști de
stânga din grupul Coordination
des Sans-Papiers (CSP 75) au
manifestat împotriva noii legi
privind azilul, scrie Le Parisien. 

În timp ce Macron
visează ideologic la reforma
UE, țara sa se dezintegrează în
comunității agresive „no go”,
pradă perfectă terorismului is-
lamist? Ieri, Statul Islamic a luat
ființă la periferia Damascului,
mâine dacă continuă politica
utopică a lui Macron, acesta se
poate reînființa undeva, spre
disperarea europenilor, într-o
suburbie pe lîngă Saint Denis?
Macron, Merkel și alții ca ei de
la Bruxelles trebuie să
înțeleagă că nu se poate con-
strui o Europă unită pe canon,
dictatura celor puternici și pe
ideologia materialistă, ci doar
pe respectarea valorilor co-
mune ale libertății și
democrației, demnității umane
și religioase și pe o tradiție a
cunoașterii culturale reciproce
greco-romane și iudeo-creștine
de peste 2000 de ani.

●
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Regimul de teroare şi tortură permanentăRegimul de teroare şi tortură permanentă

Gheorghe Ctin.
Nistoreanu

TTeoretic anchetatorul
şi anchetatul sunt două forţe,
două puteri care se studiază
ca la şah, încercând fiecare să
intuiască mişcarea celuilalt, să-
i anticipeze atacul, să simuleze
o mutare greşită, uşoară pen-
tru a contraataca greu, frontal,
decisiv. Iniţial fiecare bănuieşte
despre celălalt că ştie mai
mult, că poate mai mult. Este
un studiu de acomodare, de
adaptare, de cunoaştere, de
cântărire, de apreciere, poate
chiar şi de admiraţie.

Ancheta este fiica
moştenitoare, odioasă a An-
chetatorului sadic. Ambii
aparţin diabolicului. Unul vine
în numele legii, fără-de-legii,
minciunii, mistificării, ipocriziei,
abuzului, tiraniei puterii
samavolnice, proletariatului,
Internaţionalei, masoneriei,
celălalt se apără în 
numele Adevărului, Dreptăţii,
Credinţei, Conştiinţei, Iubirii de
Neam şi Dragostei de Dum-
nezeu.

Metodele însă cu care
lucrează şi operează cei doi
sunt complet diferite. În gen-
eral anchetatorul este înfiorător
ca înfăţişare, schimonosit,
semidoct, crud, ateu, o brută
încrezătoare în sine, în regim,
în cei care-l sprijină chiar
greşind deseori. Poate uza de
orice mijloace, de orice tehnici,
de orice brute, de orice
bătăuşi, de orice joc. Poate fi
amabil, cald, calm, binevoitor,
politicos sau rece, nervos, per-
fid, turbat, călău. Poate
promite „ajutor”, de orice
natură, medicamente, vizite,
pachete, reducere de
pedeapsă, ameliorare, compa-
siune ori poate înscena,
ameninţa, jigni, insulta,
pedepsi, lovi. Poate lovi cu
palmele, cu pumnii, cu cis-
mele, cu vâna de bou, cu
vergea de fier, cu ciomag, cu
corpuri dure, vătămând,
frângând, spărgând, rupând,
omorând conştiinţe curate.

De partea cealaltă an-
chetatul în general este
creştin, raţional, inteligent,
deştept, cult, plăcut, frumos,
bun, drept, sincer, răbdător,
încrezător în Adevăr, Iubire,
Libertate, Dumnezeu, Neam.

Primul este neliniştit
cu privire la stoarcerea cât mai
rapidă a informaţiilor, a cât mai
multor „dovezi” şi câţi mai mulţi
cunoscuţi ai victimei spre a fi
deconspiraţi. Se grăbeşte să
îngroaşe dosarul, să-l
mulţumească pe şef, pe şefi,
pe superiorii cei mari de la
Bucureşti, Securitatea, par-
tidul, poporul-proletar, etc. Este
nerăbdător să-şi schimbe
ţinuta, frizura, şamponul,
ţigările, bricheta, mersul,
maşina, apartamentul, gradul,
funcţia, salariul, poate soţia,
amanta, totul.

Celălat este neliniştit
cu privire la soarta celor de
acasă, de soţie, copii, părinţi, a
celor de afară, cunoscuţi, pri-
eteni, colegi de muncă, apoi a
camarazilor din lăuntru, fie cei
din celulă pentru care îşi oferă

cojocul, porţia de mâncare,
munca, medicamentul, fie cei
din temniţă, folosind comuni-
carea prin morse, săpun,
calorifer, bătaia în perete,
poezia, ruga, mărturisirea.

Primul trece printr-un
şir des de ambiţii, de vise, de
stări, de euforii, de realizări an-
ticipate.

Celălalt trece printr-un
lung şir de anchete, cu zeci de
ore de tortură psihică ori fizică,
de aceeaşi duritate, ori
crescând în intensitate de la o
anchetă la alta, de la o noapte
la alta. I se pune în pericol forţa
fizică, tăria psihică, puterea
spirituală a credinţei şi a
nădejdii lui. I se ameninţă per-
manent Familia, Camarazii,
Neamul, Biserica, Dumnezeu.
I se ameninţă permanent tre-
cutul, prezentul şi viitorul, al lui
şi al urmaşilor urmaşilor lui. I
se cere responsabilitate pentru
ce n-a gândit, n-a vorbit, n-a
înfăptuit, n-a visat, nu va visa.
I se cere responsabilitate pen-
tru ceea ce îi înscenează an-
chetatorii, pentru ceea ce-i cer
călăii regimului ateu, comunist
totalitar. I se cere să accepte în
locul Iubirii de Neam, pe cel
oferit de soviet, al trădării de
neam. I se cere să nu mai
creadă în Dumnezeu, ci doar
în omul nou, proletar de tip
bolşevic. I se cere să nu mai
aibe familie, catedră, altar, ci
clasă muncitoare şi slugărnicie
la toţi. I se cere să nu
gândească, să nu mai fie om,
ci doar un instrument, un ani-
mal dresat. I se cere 
în locul eroismului, credinţei,
demnităţii, onoarei, iubirii, să
fie informatorul lor. I se cere
viaţa pentru acuzaţiile inven-
tate, pe care oricum victima o
dă, dar i se cere şi moartea de
după moarte, ca uitare,
purtând stigmatul denigrării
continue, damnatio memoriae.

Deşi acuzatul este
dezarmat din start în faţa în-
tregului arsenal al ancheta-
torului, cel care câştigă
întotdeauna este acuzatul,
fiindcă rămâne demn în tot
ceea ce este el: om şi creştin.

Ambii aparţin regimu-
lui de teroare continuă şi
tortură permanentă: numai că
unul este şi rămâne Călău, iar
celălalt Victimă, ce se poate
asuma în erou, martir, sfânt, ori
Om. Ambilor li se mai spune:
persecutor şi persecutat. Unul
este permanent, celălalt con-
tinuu. Unul are de partea sa
dictatul, ultimatumul, celălalt
sfâşierea, dezmenbrarea, con-
sternarea. Unul aparţine co-
munismului, alogenilor,
proletariatului, celălalt Neamu-
lui, poporului drept măritor
creştin, Măicuţei Domnului şi
lui Dumnezeu.

Persecutorul şi perse-
cutatul trăiesc în acelaşi timp,
în trecut, prezent şi viitor,
divers şi diferit. Persecutorul
este un „mentor” supraveg-
hetor care îţi monitorizează
gesturile, cuvintele şi faptele,
iar pe deasupra dacă ai
proasta inspiraţie de a nu
gândi asemeni lui şi a nu-i
mulţumi pentru efortul depus
cu trudă şi osteneală, te
pedepseşte doar pentru a te

face atent la gândire. Persecu-
torul posedă capacitatea
ipocriziei şi a stupizeniei de a
se considera că de fapt el este
victima, iar persecutatul călăul.
Acest lucru doreşte permanent
să-l insufle, să-l imprime în eu-
l persecutatului, ca acesta să-i
fie recunoscător pe viaţă dacă
se poate sau chiar dincolo.
Persecutorul devine pentru
persecutat un fel de instituţie
inchizitorială care funcţionează
veşnic prin urmaşi în timpul
vieţii, al morţii, postmortem, in-
terzicându-se despre victimă
amintirea, mărturisirea, memo-
ria, cinstirea, în nici un veac,
după celebra milenară invenţie
romană damnatio memoriae.

Persecutatul este
aşadar, destinat să fie în-
truchiparea fidelă şi totală a
damnatio memoriae.  Primul
are dreptul la un continuu sac-
rilegiu, celălalt la un 
permanent sacrificiu. Persecu-
torul îl coboară pe persecutat
în subsolul firii umane legându-
l la stâlpul infamiei. Persecu-
tatul se ridică prin credinţă şi
jertfă de pe Golgota patimilor
pe Crucea Învierii. Primul 
e răzbunător, celălalt
răspunzător. Primul e strâmb,
celălalt drept. Primul este pro-
fanul, celălalt sacrul. 
Primul foloseşte diversiunea
diabolică, celălalt dimensiunea
umano-creştină. Primul e cus-
todele coroanei violenţei atee,
celălalt robul slujirii umano-di-
vine. Primul este robul urii,
celălat împăratul iubirii.

Primul primeşte
distincţii, onoruri, merite pentru
fără-de-legi, celălalt un glonte
în ceafă. Primul rămâne pe
veci în mausoleu, celălalt o
eternitate în groapa comună.

Persecutatul nu are
voie să gândească, să scrie
ceva împotriva persecutorului,
pe când persecutorul are drep-
tul despotic asupra persecutat-
ului de a-l proscrie aici şi
dincolo de viaţă.

Carl Schmitt, sur-
prinde foarte fin dictatorul şi
umilinţa celor două personeje
ale noastre. „Teologul cu
preocupări de jurisprudenţă
scrie <<non possum scribere
in eum qui potest pro-
scribere>>-,,nu pot să scriu îm-
potriva celor care pot să
proscrie.” (Carl Schmitt, Glos-
sarium. Însemnări de jurnal din
1947-1951. Duncker&Humbolt
Verlag, Berlin-1991).

Sorin Lavric s-a înc-
umetat şi a gândit chiar dincolo
de persecutor, deasupra lui
dezgolindu-l de multiplele sale
apucături mefistofelice, prin
cele paisprezece trăsături
definitorii. „Prima trăsătură a
persecutorului e că descinde
din tagma celor care au adus
comunismul în Europa. Grupul
de conspiratori alogeni care au
visat la întronarea revoluţiei
bolşevice în toate ţările eu-
ropene, acei marxişti în ochii
cărora dictatura proletariatului
era doar un pretext ideologic
menit a duce la propria hege-
monie asupra întregii Europe,
grupul acela reprezintă bunicii,
celor care astăzi ne sunt per-
secutori. A doua trăsătură e că,
după ce şi-a omorât la propriu

duşmanii, exterminându-i fizic
în închisorile comuniste, per-
secutorul caută să-i omoare a
doua oară, distrugându-le efi-
gia postumă. Distrugerea
aceasta merge de la diabo-
lizarea simbolică până la elim-
inarea din analele memoriei
colective. A treia trăsătură este
că persecutorul vorbeşte
mereu în numele legii, al cărei
reprezentant se declară a fi.
Arta persecutorului e că,
aservindu-şi clasa politică, ne
impune legi ce justifică măsura
lui damnatio memoriae.

Persecutorul are
mereu legea de partea lui, iar
cei care se opun devin peste
noapte <<ilegali>>, fiind sus-
ceptibili de măsuri penale.
Răsturnarea e dramatică, căci
ea confundă legitimitatea unui
om cu legalitatea lui, intro-
ducând astfel dictatul ideologic
prin intermediul legii. Legitimi-
tatea unui ins e dată de gradul
de rezonanţă cu spiritul
poporului din care face parte,
pe când legalitatea e dată de
modul de a fi conform cu
legea. În timpul comunismului,
represiunea s-a făcut în mod
legal, toate legile fiind în aşa
chip făcute încât ele să justifice
crimele.

A patra trăsătură este
că, scoţându-te în afara legii,
persecutorul îţi ia dreptul la
replică: orice reacţie de a te
împotrivi dictatului lui damnatio
memoriae e interpretată ca un
act de încălcare a legii. Prin ur-
mare, a te apăra de persecuţie
devine o imposibilitate, prin
blocarea diversităţii de opinie.
A cincea trăsătură: persecu-
torul vorbeşte mereu în numele
democraţiei, din icoana căreia
îşi face un panaceu. Mânat
chipurile de bune intenţii de-
mocratice, el vrea să apere co-
munitatea de primejdia
totalitarismului, şi de aceea îl
înfierează pe oponent ca fiind
antidemocrat. Consecinţa e
compromiterea lui ideologică.
A şasea trăsătură este că per-
secutorul nu te pedepseşte
niciodată cu mâna lui, ci îşi
deleagă subalternii să o facă.
El e autorul moral contemplând
spectacolul unei represiuni cu
care chipurile nu are de-a face,
deşi el a avut iniţiativa ei. A
şaptea trăsătură este că per-
secutorul face liste negre cu
cei care nu sunt de acord cu
dictatul lui damnatio memo-
riae. Listele sunt publicate în
fiecare an spre a atrage atenţia
asupra creşterii îngrijorătoare a
tendinţelor antidemocratice din
societatea română. A opta
trăsătură este că persecutorul
e maestrul lamentaţiei,
văitându-se că e discriminat.
Ipocrizia merge până acolo că
se declară victima unei plăgi
pe care tot el a inventat-o, cum
e cazul comunismului. A noua
trăsătură este că persecutorul
e întruchiparea spiritului
răzbunător. Se răzbună la a
treia generaţie pretinzând că
face dreptate, când de fapt
creează o nedreptate şi mai
mare printr-un procedeu vin-
dicativ. A zecea trăsătură este
că, lundu-ţi dreptul la replică,
persecutorul îţi ia şi dreptul de
a-ţi exprima aversiunea faţă de

el. A-ţi exprima vreun senti-
ment negativ faţă de persecu-
tor devine un sacrilegiu, o stare
tot atât de vinovată precum o
infracţiune propriu-zisă. A un-
sprezecea trăsătură este că
persecutorul e un adept con-
secvent al ideii că societatea
trebuie preschimbată într-un
panoptic modern: cu 
cât supravegherea e mai
stăruitoare, cu atât abaterile de
la dictatul lui damnatio memo-
riae vor fi mai rare. În felul
acesta persecutorul suferă de
chiar defectele pe care le
impută spiritelor antidemocrat-
ice: e totalitar, fiindcă vrea să
controleze gândirea oamenilor,
e antidemocrat, fiindcă scopul
lui e hegemonia propriei pături
în dauna oricărei alte
comunităţi, e fundamentalist,
fiindcă pune la fundamentul
lumii propriul său Dumnezeu. A
douăsprezecea trăsătură este
că persecutorul îşi râde în
barbă de moliciunea ancilară a
politicienilor pe care îi
dresează cum vrea el. Pe cât
de curtenitor se poartă cu ei în
public, pe atât de mare îi este
dispreţul cu care le priveşte
uşurinţa cu care au acceptat
să-l slujească. A treisprezecea
trăsătură este că persecutorul
urăşte atavic acele exemple de
demnitate care au darul de a-i
micşora influenţa acapara-
toare. Tocmai de aceea perse-
cutorul e cuprins de frenezie
când aude de eroi (partizani),
de martiri (victimile din  în-
chisorile comuniste) sau de
sfinţi (figuri duhovniceşti cu
atracţie asupra maselor).
Aceste figuri sunt capitalul
totemic al cărui simbol îl indis-
pune peste măsură. De ce?
Fiindcă intuieşte câmpul de
forţă simbolică, cu precădere
religioasă, ce emană dinspre
aceste figuri. Un popor ce-şi
întreţine cultul exemplelor de
demnitate are o imunitate cu
care persecutorii au mult de
furcă. De aceea, cuvintele
acestea-eroi, sfinţi, martiri-au
un damf ,,antidemocrat” ce-l
scot din minţi pe persecutor, şi
aşa se explică de ce zelul cu
care caută să le anihileze am-
intirea atinge un prag draconic.
A patrusprezecea trăsătură
este că persecutorul se
foloseşte de orice doctrină de
stânga pentru a distruge imu-
nitatea colectivă a unei naţiuni.
Şi cum azi corectitudinea
politică e în vogă, primul care
ţine peroraţii în numele multi-
culturalismului e chiar perse-
cutorul.

Să ne uităm atunci în
jur: cine sunt cei în al căror
portret se adună trăsăturile de
care am vorbit? Îi ştim…”
(Coord. Cezarina Condurache,
Sorin Lavric în prefaţă la Eroii
anticomunişti şi sfinţii închiso-
rilor reincriminaţi prin legea
217/ 2015. Ed. Evdokimos-
Fundaţia Profesor George
Manu, Bucureşti-2015, p. 3-8)

- urmare în pagina a 4-a -
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Regimul de teroare şi tortură permanentăRegimul de teroare şi tortură permanentă

- urmare din pagina a 3-a -

RRepersecuţia memo-
riei eroilor, martirilor,
mărturisitorilor şi sfinţilor, după
trecerea lor la Domnul, dar şi
asupra conştiinţei noastre, a
persoanei noastre creştin-orto-
doxe a celor care suntem în
viaţă, urmaşii direcţi prin sânge
ori prin spirit şi jertfă mistică,
relegitimează persecutorii,
regimul totalitar, sistemul pro-
letar, doctrina comunistă,
iudeo-bolşevismul.

Condamnarea totală,
civilă, administrativă, penală,
morală, umană a forţei antico-
muniste, a Rezistenţei prin Re-
ligie, duce de fapt la
reabilitarea aproape totală a
comunismului şi a varietăţilor
lui ideologico-cromatice. ,,
Dacă zecile de mii de legionari
(şi un număr şi mai mare de
simpatizanţi), care au fost
chinuiţi şi batjocoriţi la Aiud,
Piteşti, Gherla, Sighet, Canal şi
alte sute de locuri de groază
(mulţi zăcând şi azi în
morminte fără cruci) sunt au-
tomat şi veşnic osândiţi,
neavând dreptul la nici o
recunoştiinţă din partea
naţiunii, atunci nu cumva călăii
au avut dreptate?”(Preot profe-
sor Marius Vişovan, în Eroii
anticomunişti şi sfinţii închiso-
rilor reincriminaţi…, op. cit., p.
33)

Regimul de teroare şi
tortură permanentă al totali-
tarismului ateo-comunist s-a
împărţit de preferinţă deţinuţilor
politico-religioşi astfel: a)
Regim de restricţii: foame, frig,
frică, izolare, interzicerea
mâncării pe un număr de zile;
b) Regim torţionar care
cuprindea: bestii, metode bes-
tiale şi „bandiţi”. Temnicerii deşi
aplicau la regimul lor de tortură
metode şi tehnici pedagogice,
fie după Makarenko, fie după
cele chinezeşti, precum „cele-
bra picătură”, totuşi cea mai
uzuală rămânea, cea neaoşe,
cea cu parul.

Teroarea

Teroarea este fiica
legitimă a terorismului comu-
nist, ca metodă de lucru şi or-
ganizare. Teroarea a fost
instituţionalizată ca o Universi-
tate roşie, în Moscova, sub un
rectorat denumit NKVD, cu ex-
tindere a facultăţilor în multe
ţări, privind cercetarea şi apli-
carea fenomenului persecuţiei
sub licenţa de terorism.

„Practica acestui teror-
ism s-a exercitat în proporţie
de masă, îmbolnăvind popoare
întregi, de boala cea mai grea,
FRICA…, în care simptomul
cel mai nociv a fost frica de a
rosti cu glas tare ceea ce
gândeşti. De aici şi consecinţa
cea mai gravă, a mutilării psi-
hicului; un handicap de viaţă,
aproape imposibil de recu-
perat.”  (Revista Memoria, nr.
2-Iunie 1991)

Programul terorii avea
aşadar, trei sisteme de apli-
care: cea fizică, directă prin
mutilare, dezmembrare,
moarte, cea psihică, perfidă,
indirectă, subtilă, misterioasă

şi cea religioasă în care victima
trebuia să-şi profaneze
credinţa, spiritul, cultura, să se
„reeduce”, astfel încât
torţionarul să pară mult timp,
chiar definitiv, a fi de fapt sal-
vatorul victimei, nu călăul. Pro-
grama de studiu a terorii,
elaborată de Moscova este
indicată pe antetul unui docu-
ment ultrasecret, găsit în biroul
lui „Stalin al Poloniei”, respectiv
Boleslaw Bierut, prim secretar
al partidului comunist polonez,
preşedinte şi premier al
Poloniei. Documentul a văzut
lumina tiparului în 1981, în
ziarul polon <<Novi Dzienic>>,
după care a fost publicat în
diferite reviste şi cărţi în lume
şi reprodus în România:
„Literatură şi Artă”/ 7.07.1990-
Chişinău, „Tinerama”/ 11-
17.12.1992, volumul „Războiul
mondial al spionilor”, de Gheo-
rghe Buzatu, Ed. B.A.I., Iaşi-
1991, volumul „Antares 2”, Dan
Apostol/ Rodica Bretin, Ed.
Baricada, Bucureşti-1992.
Documentul cu pricina:
MOSCOVA-2-6-1947; (strict
secret)-K- AA/ CC 113-
Indicaţia NK/ 003/47,  tot chitit
prin seifuri secrete, a mai fost
descoperit în Cehoslovacia,
Bulgaria, Germania (la STASI)
etc.

Similitudinile perfecte
ale regimului comunist din
România cu regimurile comu-
niste din alte ţări, afirmă şi
confirmă că el a fost Îndrep-
tarul care s-a aplicat şi la noi.

Fundaţia Culturală
Memoria, prin directorul ei,
Banu Rădulescu a cerut oficial
SRI-ului, dacă fosta Securitate
a deţinut un astfel de act, de
document. Aşteptările previz-
ibile. Biroul Scrisori/ Audienţe
SRI-ului a răspuns tot prin
scris: „La adresa
dumneavoastră nr. 203 din 15
iulie 1992, vă comunicăm că
Serviciul Român de Informaţii
nu deţine documentul nr. NK/
003/ 47 şi nici alte materiale
asemănătoare.” ss/ indescifra-
bil, ştampilă cu tuş roşu.
(Mircea Stănescu/ Titică Pre-
descu, Procesele Reeducării
(1952-1960). Statul şi Dreptul,
Instrumente de Represiune ale
Dictaturii Comuniste. Editor co-
ordonator Ilie Popa. Fundaţia
Culturală Memoria Filiala
Argeş, Piteşti, 2008, p. 13) Di-
rectivele de bază ale NKVD
pentru Ţările din orbita
sovietică, sunt descendente
din celebrele Protocoale ale
Înţelepţilor Sionului şi a Celor
24 de Directive Secrete ale
Primului Mare Congres Mon-
dial Evreiesc (Sionist) din
1897, de la Basel-Elveţia şi
adaptate după cerinţele timpu-
lui, păstrându-se însă fondul
lor eminamente sionist întru fi-
nalitatea împinirii.

Iată istoria faimoaselor
Protocoale: „În anul 1773, în
casa lui Mayer Amschel Roth-
schild din Frankfurt pe Main a
avut loc o întâlnire secretă
foarte importantă, la care au
participat 12 evrei bogaţi care
acordau sume foarte mari sub
formă de împrumut. La
această întâlnire s-a discutat
elaborarea unui plan spre a
putea controla averea întregii

lumi. Ei au constatat că, prin
înfiinţarea Băncii Naţionale a
Angliei, denumire falsă, în-
trucât aceasta nu era nici
naţională, nici a Angliei, au
reuşit să controleze economia
întregii ţări, iar planul lor era să
instituie un control asupra
economiei mondiale. Acest
plan poartă denumirea Proto-
coalele Înţelepţilor Sionului.
Acestea au fost ţinute secrete
până în anul 1901, când, printr-
o întâmplare au căzut în
mâinile unui profesor rus, S.
Nilus, care le-a publicat. Victor
Marsden le-a tradus în engleză
în anul 1901, iar un exemplar
se află la British Museum din
Londra. În anul 1919, Proto-
coalele au început să circule
prin Europa provocând un
scandal imens. După revoluţia
rusă, când au fost aplicate cu
sfinţenie, un comitet evreiesc a
încercat să le treacă printr-un
tribunal din Berna, drept false.
În ziua de 14 mai 1935,
judecătorul evreu Meyer le-a
declarat false, însă editorul
elveţian a declarat recurs şi la
data de 27 octombrie 1937
Protocoalele au fost declarate
autentice. Aşa cum vom vedea
în continuare, evenimentele
din ultimii două sute de ani
confirmă autenticitatea lor.
(Ieronim Hristea, De la Steaua
lui David la Steaua lui Roth-
schild. Ed. Ţara Noastră,
Bucureşti, 2004, p. 107). Pro-
tocoalele s-au elaborat după
formarea „Ordinului secret al
Iluminaţilor bavarezi” (Ordin
descendent al Constituţiilor lui
Andersen, apărute în 1723),
fondat de mozaicul Adam
Weishaupt în anul 1770, dis-
cipol al filosofului
Mendelssohn, din însărcinarea
baronului Rothschild. (Paul
Ştefănescu, Istoria mondială a
Societăţilor Secrete. Ed. Mira-
col, Bucureşti-1997, p. 226).
Este mai mult ca sigur că Pro-
tocoalele Înţelepţilor Sionului
au ca stâlp Constituţiilor lui An-
dersen, iar ca temelie Ordinului
secret al Iluminaţilor bavarezi!
Cu „Protocoalele Înţelepţilor
Sionului” însă, inginerul scriitor
Alex Mihai Stoenescu nu este
de acord, sau i s-a sugerat de
către Iluminaţii de azi să con-
teste acest adevăr, care poate
fi incriminat chipurile ca „anti-
semitism”: „O pagină
importantă a antisemitismului a
fost difuzarea cărţii a unui
oarecare profesor rus S. Nilus,
cu titlul Protocoalele Înţelepţilor
Sionului, care pretinde că
dezvăluie deciziile secrete
luate de Congresul de la Basel.
Textul, deşi s-a dovedit de un
fals grosolan, circulă şi astăzi
ca material antisemit. Demon-
strarea indiscutabilă a falsităţii
sale face ca orice republicare
să fie un act deliberat de anti-
semitism, ceea ce este interzis
de Constituţiile statelor demo-
cratice.” (Alex Mihai Stoe-
nescu, Istoria Loviturilor de
Stat în România. Vol. 3 Cele
Trei Dictaturi. RAO Interna-
tional Publishing Company,
Bucureşti, 2002, p. 160)

Numai că, domnul in-
giner Stoenescu a uitat însă de
Tainele „Protocoalelor”
înţelepţilor Sionului, originalul

englez, în traducerea Virginiei
Thomas, apărută în 1901,
urmată de mai multe ediţii.
Gellu Dorian, care prefaţează
cartea afirmă: „Ediţia din 1912
a lui Sergiu Nilus face afirmaţii
mai clare asupra prezicerilor
înţelepţilor Sionului. (Texte
care au zguduit Lumea *
Tainele „Protocoalelor”
înţelepţilor Sionului. * Testa-
mentul lui Petru cel Mare. *
Manifestul Partidului Comunist.
Ed. Moldova, Iaşi-1995, p. 10).

A mai uitat iar, domnul
Stoenescu despre Giovanni
Papini, care în celebrul său
volum GOG, prezintă expozeul
iudeului dr. Ben Rubi, ce face
explicit o sinteză a Proto-
coalelor din care reiese
războiul psihologic purtat de
sionism împotriva restului
omenirii prin anarhie, calom-
nie, dezinformare, manipulare,
destabilizare, mistificare, con-
testarea valorilor spiritual-
religioase-naţionaliste şi uni-
versale ale umanităţii, prin per-
vertirea creaţiei şi sensului ei,
a naturii lucrurilor, a firescului
lor, a ordinei, moralei, ar-
moniei, gândirii, raţiunii,
credinţei, frumosului, binelui,
adevărului, libertăţii, nădejdii,
suferinţei, iertării, dragostei, a
Omului, a Pământului, a Ceru-
lui şi chiar sau mai ales a lui
Dumnezeu.

În urma anunţului dat
la mai multe cotidiene al lui
Giovanni Papini: „Caut secre-
tar poliglot, filozof, celibatar,
răbdător, nomad. A se
prezenta pînă la 20 iulie, Hotel
Mon Repos, ora zece seara”,
s-au prezentat 63 de candidaţi
din care 47 erau iudei. Am ales
un evreu, spune Papini, cel
care mi s-a părut mai inteligent
ca toţi: Doctorul Benrubi. Să-l
ascultăm aşadar, pe dr. Ben
Rubi, proaspătul secretar al
scriitorului Giovanni Papini:
„Romantismul german crease
idealismul şi reabilitase catoli-
cismul: vine un evreu din Dus-
seldorf, Heine, care cu verva
sa veselă şi răutăcioasă îşi
bate joc de romantici, de
idealişti şi de catolici. Oamenii
au crezut totdeauna că politica,
morala, religia, arta, sunt
manifestări superioare ale spir-
itului, care n-au nimic de-a face
cu punga şi cu pîntecele:
apare un ovrei din Trevin,
Marx, şi demonstrează că
toate aceste lucruri foarte ide-
ale se amestecă cu gunoiul
economiei vulgare. Toată
lumea îşi închipuie pe omul de
geniu ca pe o fiinţă divină şi pe
criminal ca pe un monstru: pe
neaşteptate vine un evreu din
Verona, Lombroso şi arată clar
ca lumina zilei, că geniul e un
seminebun epileptic şi crimi-
nalii nu sunt altceva decît
supravieţuitorii strămoşilor
noştri, deci rudele noastre
apropiate. La sfârşitul secolului
al XIX-lea, Europa lui Tolstoi, a
lui Ibsen, a lui Nietzsche, a lui
Verlaine îşi face iluzia că e una
din marile epoci ale omenirii:
apare un evreu din Budapesta,
Max Nordau şi se distrează ex-
plicând că faimoşii voştri poeţi
sînt nişte degeneraţi şi că
civilizaţia voastră e bazată pe
minciună. Fiecare din noi este

convins că este, în ansamblu,
un om normal şi moral: se
prezintă un evreu din Freiburg
în Moravia, Sigmund Freud şi
descoperă că în cel mai virtuos
şi mai distins gentleman e as-
cuns un incestuos, un asasin
în devenire. Din vremea
„Curţilor de dragoste” şi-a Dul-
celui Stil Nou sîntem obişnuiţi
să considerăm femeia ca un
ideal, ca un buchet de perfecţii:
intervine un evreu din Viena,
Weininger şi demonstrează
ştiinţific şi dialectic că femeia e
o fiinţă mîrşavă, un abis de
murdărie şi de josnicie. Int-
electualii, filosofii şi alţii, au
considerat totdeauna că
inteligenţa e unicul mijloc pen-
tru a ajunge la adevăr, care e
cea mai mare glorie a omului:-
se iveşte un evreu din Paris,
Bergson, care, prin analizele
sale subtile şi geniale, înlătură
primatul inteligenţei, dărîmă
edificiul milenar al platonismu-
lui şi ajunge la concluzia că
gîndirea conceptuală e
incapabilă să cuprindă reali-
tatea. Religiile sînt considerate
aproape de toţi oamenii ca fiind
rezultatul unei admirabile
colaborări între Dumnezeu şi
facultatea cea mai admirabilă
a omului: şi iată că un evreu
din Saint Germain-en-Laye,
Salomon Reinnach, îşi bate
capul să demonstreze că re-
ligiile nu sînt alceva decît o
rămăşiţă din vechile tabu
sălbatice, sisteme de
prohibiţie, cu suprastructuri
ideologice variabile.

Ne închipuim că trăim
liniştiţi, într-un univers solid,
avînd ca bază Timpul şi
Spaţiul, considerate distincte şi
absolute: apare un evreu din
Ulm, Einstein şi stabileşte că
timpul şi spaţiul absolut nu
există, că totul e bazat pe o
veşnică relativitate şi că edifi-
ciul vechii fizici, mîndria ştiinţei
moderne, este distrus.
Raţionalismul ştiinţific era sigur
de a fi cucerit gîndirea şi de a fi
dat cheia realităţii: se
înfăţişează un evreu din Lublin,
Meyerson şi risipeşte şi
această iluzie: legile raţionale
nu se adaptează niciodată
complet realităţii, este tot-
deauna un reziduu ireductibil şi
rebel, care sfidează pretinsul
triumf al raţiunii. Şi s-ar putea
continua. Nu vorbesc de
politică, unde dictatorul Bis-
marck are ca antagonist pe
evreul Lassalle, unde Glag-
stone a fost întrecut de evreul
Disraeli, unde Cavour are ca
mînă dreaptă pe evreul Artom,
Clemenceau pe evreul Mandel
şi Lenin pe evreul Trotsky.

Ignoranţa urcă însă şi
la cei de „sus”, rotofeii plini
numai de sine, care nu pot privi
Adevărul în faţă şi întorcându-
se sfidează realitatea consid-
erând-o pentru ceilalţi
periculoasă.
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Ghimpele Națiunii

Nu confiscați Unirea!Nu confiscați Unirea!

Cezar Adonis
Mihalache

SSe simt deja șacalii!
Se simt prin preajmă și di-
horii, și ulii, și alte
nenumărate scârbavnice
jivine profitoare! Pentru că
așa se întâmplă de fiecare
dată… Cei curați, onești,
puri la suflet, naivi (de
încrezători) și dăruiți unui
ideal, încep un proces, se
luptă cu morile de vând, își
sacrifică ani întregi pentru a
lăsa o urmă, iar pe tranșeele
săpate de ei vin feluriți
prădători ce trăiesc doar
pentru a fura munca altora,
a se impune și a-și glorifica
pentru sine realizările seme-
nilor.

Frați români! Nu
lăsați să vă fie confiscată
frumusețea Reîntregirii! Nu
lăsați politicienii să aca-
pareze idealurile și dru-
murile clădite de numeroase
asociații și sute de tineri
care au îmbătrânit clădind
întru’ Reunire. Nu lăsați să vi
se fure un ideal! Pentru că
politicienii și ciracii lor de
clan nu-l vor duce mai sus
decât pot să o facă oamenii
simpli! Nu-i vor da o dimen-
siune care să grăbească lu-
crurile! Iar prezența lor nu va
fi nici măcar o garanție a
finalizării acțiunii începute
de tinerii reunirii, singurii ar-
tizani ai schimbării unor
mentalități.

Noi am mai trăit un
astfel de ceas… Și am tre-
cut cu un junghi în inimă prin
așa ceva… Or, nu am
învățat nimic din felul în care
ne-a fost confiscată
Revoluția? Din felul în care
o explozie astrală aproape
de dimensiunea Centenaru-
lui de acum, ca dăruire, în-
credere, pasiune și pornire
spre jertfă, ne-a fost
furată?… Acaparată de
același fel de jivine care
acum, iată, se strâng în jurul
unei alte bucăți istorice
apetisante. Tot pentru binele
lor, tot pentru azvârlirea în
uitare a celor ce au crezut,
au luptat ori chiar și-au sac-
rificat o tinerețe pentru un
crez. Sigur, „și-au sacrificat”
rămâne doar o formă de ex-
primare a durerii în fața fur-
tului care este pe cale a se
face. Pentru că, oricare ar fi
calea și reușita de infiltrare
a jivinelor profitoare, ei, cei
ce au fondat un ideal și au
început a umbla cu el prin
mijlocul națiunii, unind
malurile de flori în inima
dorinței unice, vor rămâne,
în fața Istoriei, adevărații
făptuitori a unei clipe, fie și
cât un grăunte în clepsidra
istoriei, de dăruire și devota-
ment astral.

Pentru că, așa cum
în post Revoluția Română,
confiscată, descărnată de
idealurile din care au irumpt
libertățile noastre, cei ce au
ieșit în față, fie ei și

dezamăgiți, nu de
întorsătura „lucrurilor” (nu
cea a Istoriei, ci a semenilor
lor), în conștiința lor, fie și ca
mari anonimi în fața Pan-
teonului Național, știu cu
fiece fibră suferindă în
dezamăgire că au de ce să
fie mândri, putând privi Isto-
ria în ochi, la fel dară și cei
ce până acum s-au dăruit cu
trup și suflet Istoriei, în sac-
rificiul dăruirii tinereții, a
maturității ori, peste ani,
îmbătrâniți într-o altă
dezamăgire, vor ști, tot
acolo în fața Panteonului
Național al înaintașilor, că
au de ce să stea drepți.

Și totuși, noi, cei
trecuți printr-o irumpere
astrală, cei albiți într-un sfert
de secol trecut de
dezamăgire, cei furați de
meritul lor, putem să ne
facem auzit strigătul-sem-
nal. Poate nu vom fi luați în
seamă… Poate strigătul
nostru va fi mult prea înce-
tinit față de viteza de infil-
trare a jivinelor profitoare.
Dar măcar, pe ici pe colo,
putem să ne facem simțită
prezența.

O asociație a
studenților și elevilor
basarabeni s-a grăbit să dea
un pompos certificat unui
politician de aici. Au mo-
tivele lor… Au poate și
scuza, ori speranța!, că
dacă se dau bine pe lângă
cei ce, se vede deja cu
ochiul liber!, confiscă un

ideal, vor obține cândva o
recunoaștere, recom-
pense… Sau poate nu
înțeleg mocirla în care au in-
trat acordând, fie și la nivel
simbolic, un certificat de pri-
eten al Republicii Moldova
pentru Liviu Dragnea… Ori,
dimpotrivă, înțeleg… Și știu
prea bine că prin acordarea
acestui certificat au dat o
cheie unui impostor, fiind ca
și cum au invitat un hoț (și)
în casa lor… Sau poate și
ipocrizia are o vârstă a
tinereții…

„Națiunea” a trecut
în mai multe rânduri 
prin astfel de dezamăgiri…
Când scriam despre
naționalism, istorie patriotică
și despre marii mareșali ai
țării, eram huliți, azvârliți la
secțiunea „fițuici”. Iar după
ce împreună cu alți confrați
de gazetărie am reușit să
clădim o cale spre re-
punerea unor lucruri în ros-
tul lor de Adevăruri Istorice,
au venit alții și s-au infiltrat.
Au simțit momentul, au
speculat oportunitățile…

Unde erau cei ce
astăzi se așează la gura
sinecurii în care vor să
transforme Reîntregirea în
toți anii în care „Națiunea”
trimitea, aproape clandestin,
ziare în Moldova? Unde
erau aceștia când tipăream
reviste de cultură istorică și
patriotică?

Să veghem, frați
români… Nu mai avem

scuza că am fost luați prin
surprindere de hoții de clipe
astrale.

Sunt sute de tineri
care ani întregi au pus
cărămizi la ceea ce astăzi
se înalță ca un monument!
Și nu au făcut-o pentru ca,
decenii mai târziu, să se
urce pe acesta, cu labele lor
jegoase, feluriți politicieni și
sinecuriști!

Sunt sute de oameni
anonimi care prin faptele lor
culturale au pregătit Drumul.
Sunt edili care au înfruntat
indicațiile de neimplicare
sau chiar ostilitatea partide-
lor lor față de astfel de
„subiecte delicate”, pentru a
veni acum și a celebra im-
postorii.

Sigur, dacă tinerii
studenți și elevi basarabeni
ai acelei „obști” pot trăi cu
rușinea comisă prin certifi-
catul acordat unui specimen
precum Liviu Dragnea, este
treaba lor. Înseamnă că sunt
pregătiți să intre în viață! Dar
nu în cea a dăruirii pentru
Neam și Țară, ci în cea a in-
tereselor personal-material-
iste. Or, la vârsta lor, este
mult prea puțin. Atât să le fie
idealul? Să țină trena
sinecuriștilor de dincolo de
malul lor pentru a-și asigura
o punte?

●

Nu!Nu!

Aurel
Brumă

ÎÎndrăznesc să cred că
întreg contextul socio-politic
intern și internațional ne
obligă să ne asumăm inițierea
unei strategii de recuperare a
duhului național, multiplicarea
concretă a programului dedi-
cat acestui scop, a ofertei de
recuperare a demnității prin
fiecare cetățean apartenenet
istoriei actuale a României,
eradicarea sărăciei prin
activități clare, precise, punc-
tuale pentru  recuperarea și
punerea în valoare a
resurselor  naționale, atâtea
câte au mai rămas
neînstrăinate de profitorii știuți
și încă nejudecați.

Omenitatea, bărbăția,
forța de rezistență a acestui
neam în condiții de vecinătăți
agresive sunt mistificate, de-
clarate în fals, concomitent cu
o netrebnică și preocupantă
osârdie în ștergerea memoriei
colective, în reducția sau ter-
felirea modelelor adevăraților
oameni politici ai României.
Un comandou de detractori cu
pretenții de specialiști (și din
gros finanțați pentru macu-
latura lor otrăvită)
cenzurează, fragmentează,
scot din context dovezi, acte,
documente, caricaturizând

într-o bășcălie impardonabilă
faptele și valoarea marilor cti-
tori de istorie românească, și,
în sine, însuși poporul român.

Și aceleași personaje
care își permit să cheltuiască,
pentru ”imagine”, sume de te
doare capul, parcă ar fi primit
semnături în alb să decidă în
numele tău, să jure, să înjure,
să se creadă greii pământului
românesc. Mai dau din mâini,
ca să fie, din nacela birourilor
parlamentare, mai tricotează
ceva destine distrugând altele
în atelierele lor de interes
politic și, în rest, distanțați de
vulg la înălțimi amețitoare,
construiesc cu patimă o altă
Românie, cea ideală lor,
eliberată de masa amorfă,
cenușie a celor douăzeci și
ceva de milioane de sărăceni,
de inadecvați la baremurile  și
bairamurile lor de excelențe în
curs de totală înstrăinare.

Mancurtizați într-un
europenism al avantajelor va-
lutare personale și imediate
sunt pe cale să realizeze ceea
ce populațiile tribale de
năvălitori sau imperiile de tot
felul și-au dorit: neantizarea
duhului național, a națiunii
românești în sine (atât cât mai
este și mai rezistă între hotare
invalide). Sub aparența unor
priorități de înaltă diplomație,
în care câștigul personal s-a
vărsat în pierderi generale,

felcerii politici autohtoni 
de toate culorile, continuă să
transplanteze în trupul
existenței naționale structu-
ri ciudate, metastazice,
nefirești. Cacealmaua „proce-
sului comunismului”,
înființarea unor instituții plo-
conite dar cu vocație
inchizitorială (și unde
specialiștii anti-comunismului
sunt, în mare parte, urmașii
direcți ai foștilor torționari
bolșevici de toate
naționalitățile posibile) emit
strategii de „transformare a
poporului în populație”,
ajungând să îngrijoreze nu
numai pe români ci și tot mai
mulți reprezentanți ai judecății
istorice nepărtinitoare din
afara țării. Se cuvine
atenționarea și pedepsirea
prin consens, în mod public și
internațional, ca fapte crimi-
nale, iredentismul, sub-
minarea atributelor statale ale
României și ale oricărui alt
stat, revizionismul ca sursă de
deteriorare a unității și ar-
moniei din Comunitatea
Europeană.

Ca prim instrument de
chirurgie sanogenă se cer
două simple și alăturate litere:
NU! NU pentru nefondata și
nepregătita încercare de re-
gionalizare a țării; NU pentru
transformarea unui segment
al teritoriului țării în regiune

etnică; NU pentru utilizarea
oficială a altei limbi decât
limba română; NU scoaterii
resurselor naturale din cate-
goria „interesului național”;
NU încercării debile de
ateizare prin anatemizarea
formei creștine a familiei. NU
clemenței față de hoții cu
veleități politice, oricărei forme
de furt din avuția națională.

Sigur sunt și alte
„iertări” neexprimate pentru a
putea primi o teoretică iertare
din partea încercatului popor
român: din partea Casei Re-
gale pentru zecile de mii de
ostași români trimiși în eura-
sia sovietică printr-o ac-
ceptare a unui sigur șir 
de umilințe;din partea
Președenției care admite
„transferul de suveranitate” al
României cu o debilă
inconștiență (cea mai blândă
explicație); din partea statelor
care au acceptat invadarea
unei bune părți a Europei de
ciuma roșie pentru mai multe
decenii iar acum SUSȚIN in-
tegrarea aberantă a unor
populații fără nici un trecut eu-
ropean.

Toate acestea și
încărcătura explozivă în zona
suveranității, statalității, a
existenței națiunii trebuie să
dea serios de gândit fiecărui
român: dușmanii reali sunt
mai puțin în afară și decisiv și

la vedere în interiorul castei
politice din România. Iar pen-
tru aceștia, pentru
străinătatea acțiunilor lor nu
va mai exista iertare.

Trebuie să avem ca
scop principal, prin aderarea
unei majorități a populației 
la programul recuperăruu
României pentru români,
modificarea structurală a Par-
lamentului țării. Iar jurământul
nostru, al fiecărui viitor demni-
tar  trebuie să fie cel al
sacralităţii existenţei acestui
popor, textul obligatoriu fiind
cel al unui program de recu-
perare a României de către
români. Într-o contabilitate
simplă, reducând cheltuielile
inutile, îndatoritoare, axând
Proiectul de Ţară pe
reconstrucţia demnităţii prin
muncă vom reuşi să
modificăm, indiferent de
reacţiile alergene, locul pe
care România şi românii au
dreptul să-l ocupe în concer-
tul actual al statelor europene.
Egalitatea nu este o pomană
ci un drept ce se câştigă prin
performanţă. Iar performanţa
imediată va fi cea a închiderii
tuturor găurilor negre cheltu-
itoare de venit/muncă reală.
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