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Țara lagărului făgăduință…Țara lagărului făgăduință…

Cezar Adonis

Mihalache

NNici vorbă ca a venit
„pe șestache”… În surdină
și fără girofaruri, nu care-
cumva să se afle… Pentru
că întotdeauna se află! Căci
au ei grijă să se afle, fiind
însăși rostul unor asemenea
acțiuni derulate pe principiul
aparent „Miază-noapte ca
hoții!”: să se afle… Să facă
vizibile ultimele resturi pe
care guvernanții noștri le
mai maschează, încercând
să țină batista pe țambal, în
cazul lor, într-adevăr, „să nu

se afle!”…
Dar ungurii nu mai

aplică de multă vreme
această tactică. Ei plusează
într-un soi de înțelegere cu
autoritățile noastre o
melasă-cortină (evident, „Să
nu se afle!”), apoi trântesc
cu ironie și desconsiderare
cărțile pe masă.

Și se află, pentru că
așa vor ei! Iar aici, într-
adevăr, avem noi o mare
problemă. Nu maghiaro-un-
gurimea. Pentru că despre
vizita deloc incognito a
președintelui ungar la
Bacău și Făget, ai noștri au
fost aceia care ar fi vrut să
nu se afle! Și au tăcut mâlc,
sperând că noua grosolănie
va fi văzută de români ca o
nouă incursiune (desigur,
„incognito”, spre
nerușinarea lor!) a oficialilor
unguri.

Dar autoritățile
noastre au știut! Nu și-ar fi
permis să nu știe, fiind
vorba despre  președintele
unui stat căruia trebuiau să-
i asigure protecție. Dovadă
că SPP -ul a fost acolo, iar
acesta nu putea fi „în cărți”
fără implicarea SRI.

Or, este motivul pen-
tru care, acum, nu vizita ofi-
cialului ungur trebuie să ne
determine să dăm cu
guvernanții noștri de
pământ, ci atitudinea
Bucureștiului de a ne prosti,

mințindu-ne și tratându-ne
ca pe niște retardați. Și ne
merităm această desconsid-
erare, căci oare cum ne
putem numi noi, ca neam,
dacă în Anul Centenarului
ne hlizim fasolea gurilor la-
come și înghițim pe
nemestecate bucate
„tradiționale” din sorgintea
unor popoare care ne-au
împuns străbunii cu
baioneta, au spintecat
burțile bunelor noastre, cur-
mând viețile fraților și suror-
ilor noștri nenăscuți?!…

Neghiobi… Așa vom
fi priviți în Europa când ne
vom afișa mirarea și iritarea

față de vizitele acestor
descălecători de pustă.
Pentru că ceea ce noi nu
am știut, și a fost înfășurat
în așa fel încât să ne ia prin
surprindere, tocmai pentru a
ne face să răcnim intrigați,
ceilalți au știut. Căci presa
maghiară a vorbit despre
această vizită. O
descălecare deloc „incog-
nito”. Iar noi am căzut vic-
time, nu unui „fake news”, ci
unui „reality news” în care
nu  mai suntem nici măcar
spectatori.

De aceea, acum, nu
spre maghiaro-ungurime
trebuie să se îndrepte re-
volta noastră. Ci spre
guvernanți. Care nu doar că
permit astfel de vizite „de
verificare”, pentru că despre
asta a fost vorba, dar le și
maschează grosolan de
prost față de noi.
Străduindu-se chiar să ne
facă să înțelegem că atât
merităm.

Ungurul a venit într-
o vizită programată și bine
pregătită! Nici nu și-ar per-
mite altfel, fiind șef de stat.
Și a venit cu un opis de ver-
ificare. Ai noștri i-au pus la
dispoziție dispozitivul de
pază și protecție și multe
capete plecate…

De ce au tăcut
guvernanții, autoritățile?
Pentru că nici un comunicat
de presă, nici un artificiu de

„public relation”, nici o
măscărire prin vorbe alese
nu ar fi putut ascunde
scopul acestei vizite. Verifi-
carea stadiului unor investiții
ale Guvernului Român în
folosul comunității
maghiare… Și nici nu mai
contează că era vorba de-
spre grădinițe în limba
maghiară… Putea fi vorba
despre orice fel de
„investiții”: de la capace de
fecalizare cu scriere în
copită de iapă de pustă la
desfundări de canal.

Pe banii noștri, sub
pecetea Guvernului
României, devenit doar
întinzător de covoare în fața
descălecătorilor, suntem
scoși în fața unei table cu
profesor, și în curând dirig-
inte „de țară” cu decizia de
exmatriculare în buzunar,
de la Budapesta.

Președintele unui
stat vecin vine și verifică
lucrările efectuate de Gu-
vernul României! A
investițiilor din și pe banii
noștri! Or, dacă își permite
așa ceva, este evident că
verificarea vine în urma
unor impuneri (nici măcar
„acorduri”) bine trasate.

Iar noi?…
Continuăm o gâlceavă
prostească despre drep-
turile „de errare pavianum
est” (!), de a gafa, a strica, a
meza, a tăcea ca într-un
„photoshop” steril, a femeii
premier…

Adică, încă ne
facem că nu este posibil așa
ceva: nu fuge unguretul cu
pământul în spinare! Doar
că se poate, iar înainte de a
ne ciopârți din răzbunare și
ranchiună (ăștia pe nord,
ceilalți pe sud), ne verifică
dacă am construit ce le tre-
buie. Că ceea ce vor ei să
ia, se vrea gata dezvoltat.
Că așa e în lagărele de…
„dezagregare” ale unei
națiuni: muncă în folosul
comunităților „popoarelor de
pretutindeni” (de la terciul de
shakshuka la ovăzul cu
mucegai verde)…

●

Vina ca un bumerang…Vina ca un bumerang…

Grid Modorcea

CCine nu cunoaște
cazul Roman Polanski,
acuzat în SUA de pedofilie 
și urmărit și azi de instanțele
americane pentru a-l pedepsi,
deși victima l-a iertat! Dar nu l-
a iertat legea americană! Și
nu-l va ierta niciodată, 
până nu-și primește și 
ispășește pedeapsa. Altfel,
consecințele se repercutează
asupra urmașilor săi. Orice
greșeală, orice încălcare a
legii, se pedepsește, nu se
prescrie niciodată ca la noi.

Să ne aducem aminte
de drama lui Caragiale,
Năpasta. Toată acțiunea se
desfășoară în pragul împlinirii
a zece de ani de la comiterea
unei crime. După acest ter-
men, vina se prescrie,
pedeapsa dispare. Iar în zilele
noastre, multe infrațiuni se
prescriu la cinci ani, iar
pedepsele sunt și mai ușoare.
Marii corupți ai României,
alde Năstase, Voiculescu, Be-
cali, Sârbu etc. etc. au trecut
cosmetic prin închisori și au
ieșit cu punga plină de acolo,
ba unii au zeflemisit soci-
etatea, chiar au acuzat-o, și-
au lansat cărți la Târgul
„Gaudeamus”, sfidând pe
toată lumea și dându-ne lecția
că ei sunt curați și vinovată e
societatea care nu i-a înțeles
și i-a închis. Iar alții, nici nu au
ajuns după gratii, ca Patahâr-
bici, care, după ce a fraudat
ICR, după ce un control al gu-
vernului l-a scos țap ispășitor
cu milioane de lei risipite la
amici, nu numai că nu i s-a în-
tâmplat nimic, să primească
vreo citație, dimpotrivă, a fost
promovat cogea director la
Casa de licitații Artmark! Un
alt mare vinovat, Turcescu,
ofițer sub acoperire, după ce
a mințit poporul cu televizorul
peste 20 de ani, a ajuns în
parlamentul României! Mai
mult, este adesea invitat la di-
verse emisiuni să-și dea cu
părerea. O așa-zisă presă
face eroi din astfel de oameni,
îi cultivă pe rupte, vrând să ne
spună că asta e realitatea, că
oameni mai de soi nu avem,
că românii trebuie să se îm-
pace cu situația, vorba lui
Caragiale, să se
mulțumească cu asemenea
aleși. Nu exisă o altă
Românie o dată ce corupții
sunt aleși de popor. Înseamnă
că nu există altă cale, trebuie
să conveițuim cu ticăloșii.
Dovadă că toți corupții, toți
vinovații judecați și
comndamnați de tribunal,
sunt bine mersi, sfidează so-

cietatea, nu li s-a clintit nimic
din bunuri și mă gânsesc ime-
diat la un Patriciu, care are de
restituit un miliard de lei
staului român. Mai vorbește
cineva de această datorie?
Dar de jaful făcut de Patahâr-
bici la ICR? Dar de miliardele
prăduite de Protv? Mii și mii
se corupți își savurează vic-
toriile efemere! Păi dacă ăștia
au furat miliarde de lei și nu li
s-a întâmplat nimic, înseamnă
că trebuie să facem ca ei, ei
sunt modelul!, își spune orice
român, acesta este mesajul
pe care ni-l transmite puterea.

Iată o imagine zdro-
bitoare a faptului că în Româ-
nia vina nu este pedepsită, ba
vina se întoarce ca un
bumerang asupra legiuitoru-
lui. Tribunalul e vinovat că i-a
pedepsit pe hoți, dacă i-a
pedepsit, căci nici tribunalul
nu e basma curată, el e vino-
vat că a îndrăznit să se atingă
de cămașa lor scrobită! De
aici rezultă că România este
o țară bolnavă, dacă poate
trăi cu vinovații la putere,
dacă la vârf societatea este
atinsă de o plagă care
rămâne mai presus de lege,
în afara legii,
nepedepsită.Toate societățile
puternice au avut legi care le-
au făcut puternice. Antichi-
tatea greacă și romană s-a
ridicat pe ceea ce marii autori
au numit „vina tragică”. În
tragediile grecești, vina
tragică este o dimensiune a
destinului și este dată de zei.
Și tot ei aplică pedeapsa. Ed-
ificator este cazul lui Oedip.
Numai Enescu, în opera
omonimă, a reușit să rezolve
mitul lui Oedip, să dea o
explicație justă la vina tragică
și să ofere soluția perfectă,
prin victoria omului asupra
destinului său, o victorie
simbolică, în moarte, în viața
de apoi!

În raport cu vina
tragică s-au construit
societățile antice, în raport 
cu felul cum au 
pedepsit greșelile oamenilor,
încălcarea legii, s-au edificat
toate societățile, toate
popoarele. Ele au fost și sunt
așa cum sunt respectate
legile lor. În România este
haos, fiindcă aceste legi ale
statului de drept sunt
grosolan, sfidător, încălcate.

●
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Gheorghe Ctin

Nistoreanu

OO Europă, unde reali-
tatea fiecărei naţiunii are
întrupată gena religioasă, psi-
hologia, spiritul ei creativ ce
sunt adânc structurate întru co-
muniunea cu Dumnezeu,
dezmembrată de naţionalismul
popoarelor, poate conduce
spre o Sahara a etniilor.Siner-
gia dintre naţiune dacică şi
Dumnezeu, prin Elita
spirituală, prin geniul creativ al
Neamului, prin harul intuiţiei şi
al cerului de genii, martiri şi
sfinţi, poate da naştere celor
mai ademenitoare opere pro-
fetice circumscrise teandricului
românesc. Temelia şi Stâlpul
unei Naţiuni întru dăinuirea
veşnică sunt religia şi
naţionalismul. Naţionalismul
creştin-ortodox al da-
coromânilor prin ambele sale
naturi: etnică şi religioasă con-
stitue temeiurile cele mai pro-
funde ale creativităţii profetice
ale comunităţii propriu-zise
care, se revelează prin toată
moştenirea sa: Gând, Cuvânt,
Har, Rugă, Cânt, Umor, Faptă,
Idee, Credinţă, Adevăr, Fru-
mos, Divin, Uman, Jertfă,
Dragoste, Realizare, Asumare,
Responsabilitate, Înaintaşi,
Străbuni, Strămoşi. Cu alte cu-
vinte: Românii cu Cerul şi
Pământul lor întru Trecut-
Prezent-Viitor.

„Naţionalismul este-şi
lucrul acesta se ştie, de la Em-
inescu încoace-un act de
creaţie spirituală. Conştiinţa de
sine a unei comunităţi
omeneşti, conştiinţa la o lungă
participare istorică, şi mai ales
valorificarea vieţii prin această
participare-sunt acte de trăire
spirituală.” (Mircea Eliade, Vre-
mea, Aprilie,1937). În afara
naţionalismului creştin-ortodox
lumea se rostogoleşte spre o
pantă abjectă, stupidă,
grosolană şi cretină, vorba lui
Conu Alecu Paleologu: „Sun-
tem înconjuraţi de o
degenerescenţă dusă până la
animalitatea cea mai crasă.”
(Ciprian Chirvasiu, „Destine
fără noi”, Ed.Badea-2006).

Doamne fereşte! Dacă
România se prăbuşeşte defin-
itiv, nădejdea e în Basarabia.
„Dacă orice urmă de patriotism
ar dispărea din România,
există Basarabia. De acolo ne
va veni scăparea.” (Mitropolit
Antonie Plămădeală). Scena
marii Drame a omenirii de
astăzi a fost amplasată la
încrucişarea dintre prăpădul
capitalist şi comunismul cata-
strofic, împodobită în tragismul
migraţiilor.

Astăzi Europa trăieşte
din plin „profeţia” lui Richard
Kalergi: metişarea populaţiilor.
El însuşi descendent dintr-o
mamă japoneză-Mitsuko
Aoyama şi un tată-Heinrich
von Coudenhove Kalergi,
diplomat austro-ungar şi-a pus
sângele în mişcare… Mii de
tineri de rasă mixtă se unesc
anual prin căsătorii interrasiale,
ori nu, producând urmaşi
supranumiţi: „Copiii de Ka-
lergi.” Dialectica lui 
Kalergi promovând mişcarea

„Pan-Europeană”, n-a invocat
un plan de excepţie, ci unul de
normalitate. Invaziile, migraţiile
lumii islamice au pornit ca o
stare de excepţie şi s-au
aşezat ca o stare de normali-
tate. Deceniile de multicultural-
itate politică desfăşurate pe o
arenă deplină a toleranţei, doar
din partea unei tabere, a trans-
format „Zonele interzise” în
micro-state autonome sub
suzeranitatea Shariei. Cruciaţii
Mileniului Trei nu mai sunt
creştini, ci musulmani. Minori-
tarii etnici, cetăţeni ai statului
respectiv s-au unit cu
emigranţii sosiţi ulterior în ved-
erea constituirii statelor islam-
ice independente, dar în
interiorul naţiilor creştine.

Cruciaţii musulmani
au creat pe baza „epurării et-
nice”, respectiv a descreştinării
populaţiei creştine faimosul
Londonistan, prin care
elaborează „Proiectul Emi-
ratelor Islamice”, cucerind
oraşele: Birmingham, Brad-
ford, Derby, Dewsbury, Leeds,
Leicester, Liverpool, Luton,
Manchester, Sheffield, Tower
Hamlets-Republica Islamică
Tower Hamlets şi Waltham
Forest. Franţa, nerămânând
mai prejos adăposteşte peste
5 milioane de musulmani în
751 de „Zones urbaines sensi-
bles”. Lyon, Marseille, Paris,
Toulouse, au devenit noile
Mecca/ Kaaba franceze.

20 la sută din
populaţia capitalei Belgiei,
Bruxelles este musulmană. În
Germania fenomenul extinderii
„Zonelor interzise creştinilor”,
ia amploare uluitoare. Italia de
asemenea se confruntă 
cu această „Cruciadă
musulmană”, ca o replică mai
târzie dată foştilor Cavaleri
cruciaţi sprijiniţi de papali-
tate.Olanda păstoreşte peste
40 de zone la fel de interzise
nemusulmanilor, precum: Am-
sterdam, Denventer, Leeuwar-
den, Maastricht, Rotterdam,
Ultrecht…

Ţara premiului Nobel
se mândreşte la nivel euro-
pean cu cea mai generoasă
lege a emigrării. Goteborg şi
Malmo au peste 25 la sută
populaţie musulmană. Imamul
oraşului Malmo, Adly Abu
Hajar se mândreşte cu: „Sue-
dia este cel mai bun stat is-
lamic din lume.” (G-ral (r) Aurel
I. Rogojan, „Emiratele Occi-
dentale Unite”, în „Ocupaţie
fără tancuri şi soldaţi”-Ion
Măldărăscu, Art-emis.ro; So-
eren Kern, Emiratele Unite ale
Europei de Vest, în Hudson
New York).

Varianta negativă a
„integrării” care urmează 
o dinamică necreştină,
nefirească deci, asigură rasei
albe, genocidul/ antisemitismul
alături de descreştinarea Eu-
ropei. Are mare dreptate scri-
itorul israelian Yigal Ben-Nun
care aprobă osteneala
profetică a lui Kalergi şi într-un
fel ne avertizează pe noi toţi
creştinii: „Migraţia arabă a fost
cel mai bun lucru care s-a în-
tâmplat în Europa în ultimii 50
de ani. Arabii din Europa sunt
un fapt de viaţă. E timpul să în-
cepem să acceptăm că nu

există nici o modalitate de a
bloca migrarea chinezilor, pak-
istanezilor sau arabilor în Eu-
ropa… E adevărat, Europa nu
va fi ceea ce a fost odată, dar
asta e un lucru bun… Cu cât
mai mulţi emigranţi din Africa şi
Asia vor ajunge în Europa, cu
atât mai bine va fi. Mai de-
vreme sau mai târziu, copiii şi
nepoţii lor se vor căsători cu
veterani europeni, vor da
naştere la metişi şi vor
schimba demografia ţărilor.
Europa va fi complet diferită de
cea pe care o cunoaştem
astăzi.” (Certitudinea, Anul 2,
Nr. 10-2018). Cine va scăpa de
fenomenul metişării? Singura
rasă care nu şi-a profanat
etnia: Iudeii circumcişi Legii
vechi: „să nu se amestece cu
alte neamuri”, ci doar să le
stăpânească!, ar completa ra-
binul de astăzi.

Pentru cine va fi mai
bine metişarea Europei? Tot
pentru singura rasă
ultranaţionalistă care s-a con-
servat atât de milenar.

Capitolul XIV: <<Când
va fi sosit domnia noastră, nu
vom recunoaşte nici o altă re-
ligie afară de aceea a Dum-
nezeului nostru unic, de care e
legat destinul, deoarece noi
suntem poporul ales, prin care
chiar acest destin e unit cu
soarta lumii. Din acest motiv va
trebui să nimicim toate
credinţele. Faptul că prin
această nimicire a credinţei se
sporeşte numărul ateilor din
zilele noastre, nu ne va stân-
jeni străduinţele, ci va servi ca
pildă generaţiilor care vor as-
culta predicile noastre asupra
religiei lui Moise, al cărui sis-
tem stoic şi bine conceput va fi
izbutit să cucerească toate
popoarele.>>

Asumarea noţiunii de
„popor ales”, însumează re-
sponsabilitatea de a fi ceea ce
ţi-ai propus, adică deasupra
lumii. Dacă mergem pe sinteza
acestei asumări, atunci des-
tinul „poporului ales” devine
logic: Destinul omenirii. Cum
„poporul ales” nu se poate
creştina, atunci toate
popoarele creştine şi
necreştine pot deveni mozaice
sau în cel mai bun caz subju-
gate. Domnia „poporului ales”
nu înseamnă a stăpâni doar
finanţele, comerţul, presa, ci şi
cultura, religia, ştiinţa, şcoala,
educaţia, comunităţile cu în-
treg patrimoniul lor tradiţional,
material, spiritual.

Directiva nr. 14

„Când se va instaura domnia
noastră nu vom recunoaşte
nici o altă religie în afara celei
care crede în Dumnezeul nos-
tru (Iehova), de care este legat
destinul nostru, pentru că noi
evreii suntem poporul ales,
prin care acest destin este
legat cu evoluţia lumii. În
consecinţă şi din acest motiv
trebuie să distrugem orice altă
religie. Dacă această dis-
trugere va da naştere ateilor,
noul stadiu de transformare nu
ne va îngreuna planurile, ci va
servi de exemplu pentru
generaţiile următoare, care vor
înţelege prezicerile noastre de-

spre religia lui Moise, al cărui
ingenios sistem stoic va sfârşi
prin a cuceri toate popoarle.”

Capitolul XV: <<Când
vom începe în sfârşit să luăm
puterea în mână, cu ajutorul
loviturilor de Stat, pregătite în
aceeaşi zi, şi după ce vom fi
hotărât desfiinţarea tuturor gu-
vernelor existente (iar până
atunci va mai trece multă
vreme, poate un veac întreg),
vom căuta să împiedicăm un-
eltirile şi comploturile împotriva
noastră…Vom publica o lege
care va sili pe toţi foştii membri
ai societăţilor secrete să
părăsească Europa, centrul
stăpânirii noastre. Hotărârile
guvernului nostru vor fi defini-
tive şi fără drept de apel.>>

Relaţia iudeilor cu cea
a creştinilor este invers
proporţională cu ceea ce gân-
desc şi fac. Pe când primii
dispreţuiesc succesele care
sunt trecătoare în folosul im-
punerii planurilor unei lungi pe-
rioade de timp, creştinii
sacrifică toate planurile lor care
i-ar conduce la veşnicie, la
aură deci, pentru succesele
efemere ce le dă alura de
iluzie.

Directiva nr. 15

„Când prin lovituri de stat
pregătite peste tot pentru
aceeaşi zi, după ce ne vom fi
asigurat de neputinţa tuturor
guvernelor existente (şi va mai
trece încă mult timp, probabil
un secol întreg, până să le vină
momentul-socotind din 1892),
în sfârşit vom începe să dom-
nim, vom verifica atent să nu
existe comploturi împotriva
noastră…  Vom vota o lege
prin care toţi membrii vechilor
organizaţii secrete vor fi
obligaţi să părăsească Europa,
centrul guvernului nostru.
Hotărârile puterii noastre vor fi
ferme şi fără drept de apel.”

Capitolul XVI: <<Cu
scopul de a nimici toate forţele
colective în afară de ale noas-
tre, vom desfiinţa
Universităţile, prima etapă a
colectivismului, şi vom înte-
meia altele într-un nou spirit.
Conducătorii şi profesorii lor
vor fi pregătiţi în taină pentru
opera lor, prin programe de
acţiune secrete şi amănunţite,
de la care nu se vor putea
abate întru nimic. Vor fi numiţi
cu o deosebită băgare de
seamă şi vor fi în 
întregime dependenţi de
guvernământ…Vom înlocui
clasicismul, ca şi orice studiu al
istoriei vechi…Vom şterge din
amintirea oamenilor toate
faptele veacurilor apuse, care
nu ne sunt plăcute, nepăstrând
decât pe acelea care
zugrăvesc greşelile guvernelor
creştine.>>

Ce este vital acum
pentru Istoria naţională?
Absenţa ei, manualele alterna-
tive, fără trecut glorios şi dacă
se poate scoaterea în relief a
viciilor, violenţei, căderilor,
corupţiei, înfrângerilor,
păcatelor, nonvalorilor, liberal-
ismul, gloria comunismului, un
alt Mihail Roller troglodit şi
călău al Istoriei sau istorici care
nu le pasă de Adevăr.

Pentru unii Istoria a
rămas o legendă. Pentru unul
„este o poveste frumoasă”.
Pentru cei mai mulţi însă nu
mai există. Alături de aur şi
presă, alte două mari puteri
conduc la cucerirea unei naţii,
a unor popoare: Învăţământul
şi Educaţia care trebuiesc
descreştinate şi convertite
politic. Tocmai de aceea cei
care tind să devină stăpânii
lumii promulgă completa liber-
alizare a învăţământului sub
toate treptele lui: de la
Grădiniţă până la Universitate.
Toate şcolile trebuie să devină
autonome, liberale astfel încât
să se cultive incultura, analfa-
betismul, ateismul, irespons-
abilitatea, denigrarea valorilor,
a Patriei, a Bisericii, politician-
ismul cronic, violenţa de orice
natură, deligvenţa, sexuali-
tatea, desfrâul, incestul, ped-
ofilia, homosexualitatea,
bădărănia, furtul, crima,
laşitatea, minciuna, calomnia,
camăta şi numai drepturile fără
datorii sau obligaţii. Deviza
„Aleşilor” pentru creştini: Tre-
buie şters totul: Trecut-Prezent
şi Viitor!

Directiva nr. 16

(Trebuie să precizez de la în-
ceput că această directivă este
aplicată aproape cuvânt cu cu-
vânt de iudeo-sionişti în toate
ţările dominate de comunism.)

„Cu scopul de a dis-
truge orice punct de adunare
străin nouă, vom închide toate
universităţile, care reprezintă
principalul loc de reuniuni, in-
augurând altele sub o formă
nouă. Rectorii şi profesorii (ai
noilor universităţi) vor fi
pregătiţi în secret pentru tre-
aba pe care o vor avea de
făcut. Vom elimina din pro-
grama de învăţământ dreptul
politic şi tot ce se referă la
problemele politice. Din
universităţi nu au voie să iasă
tineri care să fie în stare să re-
alizeze proiecte de legi
constituţionale. Vom înlocui
clasicismul şi orice studiu al is-
toriei antice-cu studiul progre-
sului viitor. Vom şterge din
memoria şi tradiţia oamenilor
toate evenimentele care nu ne
plac din secolele trecute,
păstrându-le doar pe cele care
arată greşelile guvernelor
creştine.”

- continuare în pagina a 4 a -
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Capitolul XVII:
<<…Ne-am îngrijit deja să
discredităm clasa preoţilor
creştini şi să le dezorganizăm
astfel misiunea, care ne-ar
putea astăzi stânjeni mult. În-
râurirea ei asupra poporului
scade din zi în zi…Vom aşeza
puterea bisericească şi
preoţimea, în nişte cadre atât
de strâmte, încât înrâurirea lor
va fi nulă faţă de aceea pe care
au avut-o altădată. Când va
veni momentul de a distruge
pe vecie curtea papală, atunci
degetul unei mâini nevăzute va
arăta popoarelor această
curte. Dar când popoarele se
vor azvârli asupra ei, noi vom
apărea ca apărători ai acestei
curţi…Regimul nostru va fi
apologia stăpânirii lui Vişnu,
care îi serveşte de simbol; cele
o sută de mâini ale noastre,
vor ţine fiecare un resort al
maşinii sociale.>>

Ca să construieşti o
Biserică, trebuie să ai şcoală,
adică să fi trecut prin şcoală.
Construind Biserica ai deja
educaţie în Şcoală,
învăţământul înnobilându-se.
Dacă ai Şcoală şi Biserică
atunci ai un popor luminat,
credincios, omenos, harnic,
cinstit, înţelept, jertfitor, iertător,
cu dragoste de Neam şi Dum-
nezeu, adică de Frumos, cu
bunăvoinţă faţă de alte naţii
care sunt cuvincioase cu co-
munitatea ta.

„Unicul scut al limbii şi
religiei noastre este casa lui
Dumnezeu. Toată şcoala
românilor este biserica… şi
numai sub scutul altarului
avem pază a ne păstra limba şi
datinile strămoşeşti.” (Mihăilă
Gritta, 1762-1837, propietar
roşien de mină de aur, ctitor a
7 biserici şi 7 şcoli). Sunt doar
câţiva mari preoţi ortodocşi cu
har care cresc, educă şi
şcolesc comunităţi de ordinul
sutelor de copii: nenăscuţi,
născuţi, orfani, abandonaţi,
lepădaţi de părinţi ori de stat,
care fac cât Şcoala şi Biserica
la un loc, ba chiar mai mult.
Alţii, tot cu har şi cu inimă de
Român ctitoresc asemeni mar-
ilor Voievozi cu darul poporului
frumoase, înălţătoare şi majes-
tuoase Biserici. Cinste lor! În
rest cămătari pe toate dru-
murile şi prin toate lăcaşurile
ctitorite de înaintaşi. Dacă ai
dărâmat Şcoala, atunci cu
siguranţă urmează distrugerea
Bisericii, ajutând chiar creştinul
pentru a se cuceri foarte uşor
Cetatea Omeniei creştinului
adevărat. Cele mai mari
prigoane francmasonice de ex-
terminare a Clerului au început
cu Revoluţia Franceză,
Revoluţia bolşevică, Războiul
civil din Spania, ocuparea
samavolnică a Regatului
Român prin trădarea regelui
Mihai, prin capitularea şi ocu-
parea necondiţionată de la 23
August 1944.

Revoluţia Franceză a
adus Cerului obolul sacrificiului
raportat la Cler (cifrele sunt
mai prejos de realitate): „lichi-
darea brutală a clerului… Din
70 000 de clerici (arhiepiscopi,

episcopi şi preoţi), 46 000 au
fost destituiţi, închişi sau
exilaţi, apoi ucişi prin ghilotină,
împuşcare sau înec.” (Ieronim
Hristea, De la Steaua lui David
la Steaua lui Rothschild. Ed.
Ţara Noastră, Bucureşti-2004,
p. 141)

Revoluţia iudeo-
bolşevică din Rusia raporta cu
mândrie bilanţul jertfei Bisericii,
ocupând locul I universal
privind genocidul clerului: „din
900 de mănăstiri, 722 au fost
rase de pe suprafaţa
pământului, iar altele au fost
transformate în depozite sau
grajduri. Au fost ucişi 201 de
arhiepiscopi, 1 219 preoţi.”
(ibid., p. 177). În Războiul civil
din Spania unde au participat
şi insurgenţi-comunişti români,
alogeni în frunte cu Walter
Roman/ Erno Neulander, (fără
cifre definitive), violări şi ucideri
în rândul călugăriţelor, cu pro-
fanarea lor în sfintele lăcaşuri,
cu „moaştele călugăriţelor
Carmelite, pângărite…,
aproape 20 000 de biserici au
fost distruse sau prădate.
Numărul preoţilor asasinaţi se
ridică la aproape 16 000…”
(ibid., p. 195). Drama Bisericii
Ortodoxe Române între 1947-
1964 s-a alăturat şi ea martiri-
ului Creştinismului universal cu
circa 34 de ierarhi prigoniţi, (Pr.
prof. dr. Ioan Dură, Ierarhi ai
Bisericii Ortodoxe Române
îndepărtaţi din Scaun şi trimişi
în recluziune monastică de
către autorităţile comuniste în
anii 1944-1981. Bruxelles-Bel-
gia), cu peste 6 000 de preoţi,
monahi şi monahii ortodocşi
vânturaţi prin închisorile,
temniţele şi lagărele comu-
niste, cu preoţi ucişi şi
prezbiterele aruncate în peni-
tenciare sau pe drumuri din
casele lor fără nici un sprijin.
Numai în Colonia Galeş-cea a
preoţilor de la Canalul
Dunărea-Marea Neagră s-au
înregistrat între 800-1000 de
slujitori ortodocşi ai Altarului lui
Hristos. Astăzi, la noi Şcoala şi
Biserica sunt vraişte, înreg-
istrându-se Recordul celor mai
nepregătiţi învăţători, profesori
şi a celor mai lacomi popi şi ier-
arhi francmasoni din întreaga
istorie multimilenară a Daciei,
respectiv a Valahiei Mari. Ni-
meni nu compromite mai bine
Clerul Bisericii decât
necredinţa şi avariţia lui, lipsa
vocaţiei şi absenţa misiunii-
virtuţi fundamentale slujirii lui
Hristos.

Directiva nr. 17

„Am avut grijă să distrugem
clasa preoţească creştină,
influenţa ei şi să provocăm ast-
fel eşecul misiunii sale, pentru
că altfel chiar ne-ar fi putut de-
ranja. Influenţa acestei clase
asupra poporului scade de la o
zi la alta. Vom limita clerul şi
preoţii la un cerc atât de re-
strâns, încât influenţa lor va fi
redusă la minim în comparaţie
cu cea dinainte. Când va veni
momentul pentru a distruge
complet curtea papală, degetul
unei mâini invizibile va arăta
popoarelor spre această curte.
Iar atunci când popoarele vor
năvăli asupra ei, noi evreii ne

vom înfăţişa drept apărătorii
săi. Doar Regele evreilor va fi
adevăratul papă al lumii şi pa-
triarhul bisericii internaţionale.
Politica noastră va fi o reîncar-
nare a Domniei lui Vişnu, sim-
bolul noastru. În fiecare dintre
cele o sută de mâini ale noas-
tre vom ţine o pârghie a
mecanismului vieţii publice.”

Capitolul XVIII:
<<Când vom simţi necesitatea
de a întări măsurile de apărare
poliţienească, (care ruinează
atât de repede prestigiul put-
erii), vom pune la cale dezor-
dini fără nici un rost,
manifestaţii de nemulţumire
aţâţate de buni oratori. Cei
care vor nutri aceleaşi
simţăminte ca şi noi, se vor
alătura lor.>>. Poliţia
comunităţii prezente este
aproape în totalitate atee şi
deci, nu poate servi Biserica
Ortodoxă, fiindcă regimul ei ac-
tual nu mai este de mult
creştin, ci liberal (comunism de
centru) şi social-democrat
(neocomunism de mijloc), prilej
deosebit pentru ca „Aleşii” prin
sistematica lor corupţie şi prin
organizaţiile iniţiatice să diri-
jeze şi să manevreze după
bunul plac poliţia. În loc să
poarte cu demnitate uniforma
şi să respecte siguranţa
cetăţeanului şi ordinea
societăţii, mulţi creştini de
spoială şi pregătiţi de
mântuială care sunt în această
instituţie s-au frânt prin
corupţie, devenind „cozi de
topor” în legiunile Ocultei
naţionale şi internaţionale.

Directiva nr. 18

„Când vom avea nevoie să
întărim măsurile de securitate
ale poliţiei, vom declanşa
tulburări directe, prin
manifestări de nemulţumire
care vor fi provocate de oratori
pricepuţi. Persoanele ce
împărtăşesc aceleaşi senti-
mente li se vor alătura… Nu
trebuie să uităm că renumele
unei puteri scade atunci când
se descoperă că împotriva sa
au loc frecvente comploturi.”
Este vital, urgent şi fulgerător
un cutremur spiritual de cea
mai înaltă magnitudine morală
care să dărâme toate relele:
ins, materie, omul autonom
pentru a reface Totul în Bine:
comunitatea creştină cu Omul
frumos, creator, coslujitor al
Creatorului.

„Este necesară o revoluţie
spirituală pentru reabilitarea
omului şi o nouă întocmire a
ordinii social-politice, sinteză a
tot ceea ce aparţine condiţiei
omului în noua epocă ce se
deschide, ordine ce trebuie să
cuprindă întreg patrimoniul is-
toric al umanităţii.”  (Ernest
Bernea, Dialectica spiritului
modern. Ed. Vremea,
Bucureşti-2007, p. 78)

Nu este vina „Aleşilor”
că revendică prea zelos
Pământul. E vina celor care îl
oferă. Mulţumim lui Dum-
nezeu-Iisus Hristos că nu
revendică şi Cerul!

* Sunt câteva voci, ce-i drept
cam răguşite, betegite, fără au-

toritatea Adevărului, ci aşa „pur
şi simplu” care contestă
veridicitatea Protocoalelor
Înţelepţilor Sionului.

Dar cei care le susţin
la modul absolut sunt însăşi
iudeii, sioniştii, tocmai prin au-
tenticitatea celor 24 de Direc-
tive secrete elaborate la Primul
Congres Mondial Evreiesc din
1897, de la Basel-Eveţia, deci,
la 124 de ani de la promul-
garea lor, în care Protocoalele
se regăsesc în totalitate şi
aproape identic.

Talmudul grăieşte im-
perativ de la sine! Este foarte
adevărat că au existat victime
şi suferinţe şi în rândul evreilor,
care au fost anchetaţi, arestaţi,
ucişi, deportaţi, dar cei care au
dispus aceste acte criminale
au fost dintre conaţionalii şi
coreligionarii lor, care au creat
sistemul absolutist, de
dominaţie mondială şi care cu
sau fără vrerea lor se mai în-
toarce câteodată şi împotriva
părinţilor totalitari, a fanaticilor
despoţi.

Israel Alon s-a născut
la Cernăuţi în 1912. Tatăl său
posesor al unei vile centrale
era coproprietar cu prinţul
Mavrocordat al unei fabrici de
mobilă, cu 300 de angajaţi, în
Crasna-Ilshi. Când a început
războiul în urma pactului
Ribbentrop-Molotov (Stalin-
Hitler), toţi patru evrei şi nu sin-
gurii, provocat deci tot de
coreligioşii săi, dar dintre cei
„Iluminaţi”, „Aleşi”, a venit
prăpădul şi asupra familiei lui.
„…NKVD-ul a deportat pe toţi
bogătaşii din Cernăuţi, plus o
parte din ţărani…, în jungla Va-
sugan… Acolo a murit tata şi
toţi ţăranii deportaţi”… A
supravieţuit dezertând,
ajungând la Tomsk şi de acolo
la Moscova. Un maior evreu l-
a ajutat să plece noaptea cu
trenul din gara Lvov spre
Cernăuţi. Ţinta era 
însă Palestina. Astfel, a
străbătut via Cernăuţi-Rădăuţi-
Bucureşti-Varna. „Totul era
aranjat de către Mişcarea
Sionistă. Acolo, în portul Varna
au stat două vapoare pentru
evrei, Pan York şi Pan Cres-
cent… Au fost mii de oameni.
Mişcarea Sionistă a lucrat
foarte tare.” Aceasta
povesteşte la 92 de ani
supravieţuitorul deportării, in-
tervievat de Lucreţia Berzintu-
Tel Aviv, în Revista Nautilus
no.10, Mai 2018. Felicitări!

Spre luare aminte însă!

Teodosie Roman născut în
Boiu hunedorean peste Mureş
în 1892, din ţărani drepţi şi
curaţi, a fost obligat să lupte pe
front în prima conflagraţie, în
armata imperială împotriva
fraţilor săi români, ajungând în
Galiţia, unde a stat 4 ani între
zidurile unui lagăr rusesc. A
doua conflagraţie mondială îl
transformă pe Teodosie
Roman în prizonier sovietic.
„Nu de război, ci de lagăr. De
acum pentru toată viaţa. 24 de
ani va umbla cu cătuşe la
mâini, cu căluşul în gură şi cu
lanţuri la picioare.” (Dorel
Neamţu, Născut în captivitate
(1), în Dacia Nemuritoare, nr.

56-Aprilie 2018)
Dar cu ceilalţi, cu ze-

cile de milioane nevinovate din
toate naţiile, închişi, torturaţi,
omorâţi, doborâţi de plutoanele
de execuţie, înecaţi, frânţi,
deportaţi în lagăre rămânându-
le oasele în gropile comune, în
pământ străin, în Siberii de
gheaţă şi de sânge care n-au
beneficiat de Mişcarea
Sionistă, cum rămâne?!

Or, faptul că sunt
creştini, vina le aparţine fiindcă
zice Talmudul: <<Tobşebegoim
harog!>>–„Trebuie să ucizi pe
cei mai buni dintre goimi!” (Tal-
mud Babli, Tr. Aboda-Zara, f.
26.c.2, Los; Ven Soph., f.13,
c.3.-; Rohling, L. cit. p.75, 94;
Rachi Ad Exod., 14; Edit. Ams-
terdam 7; Solomon ben Sevet,
citat de Ruppert, L. cit, p.22 şi
urm.)

Pe ei cine îi mai
răscumpără? Pe ei cine îi mai
plânge? Că şi plânsul şi ruga şi
amintirea lor le-a fost/ le este şi
le vor fi interzise! Pentru cei
ucişi ai noştri, torturaţi, arşi de
vii în crematorii, îngropaţi de
vii, frânţi, ciopârţiţi, mutilaţi,
profanaţi, pângăriţi, smulşi de
pe băncile şcolilor, din spitale,
din case, vânaţi zi şi noapte,
înfometaţi, anchetaţi zi şi
noapte, smulşi din profesii, de
la catedre, de la altare, din
aule, din pământ, de pe
pământ, din aer, de peste tot…

Astăzi în Europa, în
războiul dintre Coran şi
Evanghelie câştigă Talmudul.
De aceea Fiii lui Moise nutresc
de veacuri simpatie şi
admiraţie pentru Fiii lui Ma-
homed. (Luzzato; Notice sur
Abou-Jousouf Hasdai ibn
Schaprout, Paris-1852, in-8, p.
31.-Despre simpatia evreilor
chiar pentru Teologia
musulmană, v. Abu Jaafar ibn
Tophail, Philosophus autodi-
dactus sive Epistola, ed.
Pocock. Oxonii, 1700, in-4;
praefatio)

Fidelitatea şi exacti-
tatea cu care se împlineşte şi
desăvârşeşte planul mondialist
iudeo-sionist al Republicii Uni-
versale sau Imperiul „Aleşilor”,
prevăzut în   Protocoalele-Di-
rective ne lasă consternaţi:
fără cuvinte! Compromisul din-
tre creştini şi iudei este unica
soluţie! Convieţuirea dintre
iudei şi creştini este singura
disoluţie!or…

●
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„Pastișarea” epigonilor…„Pastișarea” epigonilor…

Cezar Adonis

Mihalache

TTrăim vremuri atât
de dramatice în felul în care
am fost împresurați de tira-
nia imposturii încât, la
moarte unor Titani, nu doar
ca adevărații ucenici ai
acestora nu mai au loc 
să vorbească despre
moștenirea spirituală a
dascălului și mentorului lor,
dar nici măcar epigonii-
carapace, acele foietaje
profitoare semidocte ce se
infiltrau peste adevărații
grăitori de drept, nu mai au
șanse să iasă în față!

Sunt vremuri în care
epigonii au fost „depastișați”
de invazia agramaților,
inculților și nesimțiților veniți
de la periferia mahalalelor
„telectualismului”!

Până acum sufer-
eam la pierderea fiecărui
om aflat înaintea timpului
său când epigonii se înghe-
suiau să iasă în față. Căci,
pentru ei, însăși așteptarea
dispariției acestor vizionari
era cartea de vizită a mai
mult sau mai puțin îndelun-
gatei lor activități „profesion-
ale”. Iar „memoriul” lor de
activitate era așteptarea.
Răbdarea, lăudabilă e

drept, de a sta până la
sfârșit, până la plecarea din-
tre noi a celui îndreptățit a fi
elogiat, pentru a se putea
înfășura ei, aidoma unor
hiene ce își hrănesc
micimea spiritului, cu munca
altora.

Până acum, la
moartea Titanilor apăreau
doar asemenea cotârle

trăitoare din munca altora.
Dar aveau măcar o minimă
decență, pe lângă abjectul
lor fel de a fi, coțcari de bi-
ografii, „decență” ce pare, în
comparație cu noile larve de
azi, o… calitate.

Astăzi, epigonii,
până și ei!, sunt dați la o
parte de niște parveniți fără
pic de pregătire…

Or, epigonii, atât de
detestați cândva, aveau

măcar o minimă cunoaștere
în zona a ceea ce voiau să
acapareze. Căci, din dome-
niul dus spre perfecțiune de
Titani, ei își luau doar o
parte pe care, e adevărat!,
rând cu rând, o așezau ca
parte a „operei” lor. Dar ni-
meni nu se supăra! Căci
epigonii aveau măcar mer-
itul de a duce mai departe

conținutul unei forme pe
care ei o furau doar ca
formă, neînțelegând dimen-
siunea interioară a creației.
Acum, pe mormintele Ti-
tanilor numărăm aghiotan-
ții prostiei crase… Iar
aroganța, fudulia, bâjbâiala,
nepriceperea dar și forțarea
obținerii unor funcții par…
calități, ba încă atât de
îndepărtate…

Căci toți cei de azi

nu sunt niște simpli tupeiști
cu școală care au ca scop
să fure din munca altora
pentru a se îmbogăți prin
ceea ce, altfel, nu ar obține
nicicând prin propria lor
viețuire… Sunt de-a dreptul
niște agresivi fără școală, cu
vorbe precare, cu imense
crevase în pregătirea, nu
intelectuală, ci de nivel de
școală primară.

Astăzi, nu nefericita
neghiobie e la putere; ci
grosolănia felului de a se
impune a unor personaje
cărora le lipsesc litere în-
tregi din analfabet și seg-
mente nesfârșite din tabla
înmulțirii.

A plecat dintre noi
un Titan. Un profesor, un
model uman, un Am-
basador, o Excelență în
sensul cel mai luminos cu
putință. La moartea lui,
adevărații lui discipoli pe
linie diplomatică și
didactică, nu s-au auzit…
Nu au fost lăsați să se audă.
Pentru că în față au ieșit
doar acele umbre ale lipsei
noastre de rațiune. Doar
acele personaje ale bu-
foneriei absurde a prezentu-
lui. Căci doar acestea
trebuiau să se audă…

Au vorbit despre
Mircea Malița, un reper al

activității diplomatice, Liviu
Dragnea și… Viorica
Dăncilă. Un coțcar intelec-
tual și o țiitoare ce confundă
diplomația cu magneții de
frigider („Make a photo?”),
practic, despre un Am-
basador reper rostind „plân-
geri” cel ce era să arunce în
aer decenii întregi de
muncă diplomatică și o fe-
meie de serviciu…

Am uitat când, la
moartea lui Neagu Djuvara,
Dragnea își exprima regre-
tul faţă de decesul lui…
Mircea Djuvara?! Acum,
Viorica Pavian ne-a trans-
mis regretul pentru
pierderea lui Mircea Maliţia
(!)… Or, înainte, epigonii
greșeau rar, căci măcar
aveau cultul respectului a
ceea ce furau, iar erorile se
datorau faptului că „memo-
riile” le erau întinate de felu-
rite secretare analfabete
funcțional. Azi însă, chiar
acel „aparat” de transcriere
este la putere, ca decident
al soartei noastre…
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OOrice om cu scaun la
cap din România și din afara
ei, lesne constată (primii pe
pielea lor, ceilalți prin atentă
observație) că, după un an 
și jumătate de cârmuire
pesedisto-aldistă, țara a
ajuns într-un foarte serios
impas economico-social,
lucru copios confirmat de
forța conjugat-destabiliza-
toare a trei factori:

1) Creșterea
semnificativă a prețurilor la o
droaie de produse ali-
mentare și nealimentare,
rezultatul logic-necesar al
scumpirii țițeiului, hidrocar-
burilor și energiei electrice,
care scumpiri nu sunt nici pe
departe ceea ce susține im-
postura-sa Liviu Dragnea
(cică toate aceste majorări ar
fi generate în mod artificial
de o conspirație
internațională antipesedisto-
aldistă, conspirație
alimentată din interior de
Banca Națională și, desigur,
de președintele Klaus Iohan-
nis), ci constituie inevitabilul
efect de bumerang al unei
economii cu cele mai mici
investiții din ultimii 15 ani,
totuși, obligată de armata
necalificaților cu rol de-
cizional să suporte o povară
salarială (lefuri triplate pentru
aleși și privilegiați, firimituri

pentru ceilalți) cu mult peste
puterile ei reale;

2) Trendul ascendent
al inflației (în 2016 era sub
unu la sută, acuma a ajuns la
5,2 la sută), care – ne spune
cu seninătate (posibil senili-
tate) sinistrul Tăriceanu – nu-
i un motiv de îngrijorare, că
doar în anii nouăzeci ea tre-
cuse binișor de sută la sută
și (dar asta, din motive
politico-populiste, n-a mai
spus-o) iată că n-am dat ortul
popii, ci noi, cei puțini și groși
de obraz, ne-am descurcat și
azi am devenit putrezi de
bogați, iar voi cei mulți ați
supraviețuit;

3) Indicele Robor
sau piatra de moară legată
prin politicile într-o ureche de
gâtul românilor cu împrumu-
turi bancare în lei, care în
clipa de față înregistrează un
îngrijorător 2,75 la sută și
același apetit de creștere pe
viitor, ceea ce-i cu adevărat
dramatic...

La întrebarea „De ce
românii merg ca racul?” sun-
tem îndemnați de psihologia
noastră fatalistă („Numai mai
rău să nu ne fie”, „Capul ple-
cat sabia nu-l taie”, „Să nu-i
dea Dumnezeu omului cât
poate să ducă” etc.), precum
și de preadistorsionata
noastră istorie oficială, ba că
destinul ne-a așezat spațio-
temporal în calea tuturor
răutăților, de unde neerois-
mul resemnării și al milenarei

continuități pe aceste me-
leaguri îndelung râvnite de
neprieteni, ba că popoarele
latine sunt greu de guvernat,
iar românii (cei mai latini din-
tre latini) cu atât mai mult.

Atâta doar că, în lu-
mina noilor documente is-
torice și a reinterpretării celor
vechi privind trecutul nostru,
o reinterpretare eliberată de
balastul șabloanelor patrio-
tarde și/sau al doctrinelor
politice conjuncturale, ne
dăm seama că astfel de
răspunsuri sunt total
nesatisfăcătoare pentru
omul care, aidoma gândi-
torului Baruch Spinoza, face
din căutarea dezinteresată a
adevărului țelul suprem al
vieții sale: nu doar că ro-
manizarea străbunilor noștri
era imposibilă în perioada
postbelică (Traian cucerise
cel mult 15 la sută din vastul
teritoriu al Daciei), în aproxi-
mativ un veac și jumătate, cu
rudimentaritatea mijloacelor
propagandistice specifice
vremii și cu niște legionari
care ei înșiși de-abia vor-
beau limba latină, dar, având
în vedere calmul dacilor de
pe sculpturi, mulțimea sculp-
turilor răspândite până din-
colo de limesurile Imperiului
Roman și nefireasca lor
mărime pentru un popor
cucerit, concluzia ce se im-
pune este aceea că lucrurile
la acest capitol stau taman
pe dos de cum ni s-a spus la

școală – limba traco-dacilor
a influențat limba latină, asta
deoarece prima era mai
veche și totodată înrudită cu
cea de-a doua pe linia
pelasgo-etruscă, dovadă că
poetul Ovidiu a învățat limba
dacilor și chiar a scris versuri
în ea după doar câteva luni
de exil la Tomis; indiscutabil
că strămoșii noștri au stat în
calea „răutăților” migratoare
(goți, huni, pecenegi,
cumani, slavi etc.), însă în
ceea ce-i privește pe turci și
planurile lor strategico-mil-
itare, trebuie să admitem că
ei nu ținteau centrul Europei
pe ruta stabilită de grosul is-
toricilor români (peste
Dunăre, împotriva celor trei
principate românești), ci pe
rute ocolitoare, dovadă
cucerirea și masiva turcizare
a Bulgariei, Albaniei sau
Bosniei, dovadă că Soliman
Magnificul s-a răfuit în anul
1526 cu Ungaria și a trans-
format-o în pașalâc, dar n-a
procedat la fel cu Ardealul
(doar nu-i nimeni atât de naiv
să creadă că s-a temut de
ardeleni!), și - îndeosebi –
dovadă că în anul 1683, fără
a pune în pericol fragila su-
veranitate a celor trei princi-
pate, turcii au asediat a doua
oară Viena (primul asediu al
acesteia avusese loc în tim-
pul războiului turco-austriac
din 1529); în sfârșit, dar nu în
ultimul rând, prin masivul
exod al românilor

postdecembriști (peste patru
milioane, iar procesul
continuă) se învederează
relativitatea fidelității
românilor din zilele noastre
vizavi de țară, limbă, tradiții
și obiceiuri, potrivit
anticreștinescului „Trăiește-ți
clipa!” și ultracarnalului „Țara
este acolo unde mi-i bine”.

Prin urmare, în prin-
cipal (da, căci distorsiunea
lăuntrică a individului devine
cauză de-abia după crearea
cercului vicios al dezastrului
genralizat!) românii merg ca
racul  pentru faptul că nu
avem niște conducători
pricepuți, cinstiți și devotați
nației, ci niște caricaturi
politrucianiste, care necon-
tenit (fie din prostie, fie prin
hoție) mătrășesc cele două
componente ale prosperității
și echilibrului național:
pământul așa cum ni l-a dat
Creatorul, respectiv așa cum
ni l-au lăsat moștenire
înaintașii (teren arabil,
bogății subterane, ape,
păduri, dealuri, munți) și ma-
teria cenușie sau înzestrarea
moral-spirituală a cetățenilor
de haznă!
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