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„Noi românii nu vom putea fi

puternici până când nu ne vom

uni cu toţii într-unul şi acelaşi

corp politic.”

- Nicolae Bălcescu
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Un Centenar mult prea grăbit Un Centenar mult prea grăbit 
pentru putințele noastre…pentru putințele noastre…

Cezar Adonis
Mihalache

AAcum au aflat și ei
că, de fapt, nu se vede… Că
de văzut, la cât de orbiți de
fudulia guvernării au fost și
sunt (!), nu aveau cum. Sau
au venit din vacanțe și au
realizat că nu au „materialul”
necesar „centenarizării”
marotei brand național,
logo-ul scris în sângele
unora dintre noi (cam mulți
e drept!): „noi ne facem că

muncim”. Căci mai sunt
doar câteva luni din Anul
Centenarului și trebuie să
meșterească și ei ceva. Un
ceva care să semne a impli-
care, că de răsărit, dacă nu
a răsărit atâta timp, cu atâția
bani, de unde să mai pună
scoată măcar de o sămânță
pentru următorul cente-
nar?…

Și nu le-a rămas
decât o ultimă strigare. Cea
a imposturii, nesimțirii,
blazării, falsității. Apelul pub-
lic la promovarea logo-ului
Centenarului…

Dar nici măcar im-
pozarea mesajului din acest
ultim strigăt nu-l poți garanta
ca fiind din suflet. Pentru că
vine dinspre un actoraș,
vremelnic ministru (și cam la
fel de memorabil și în
„vocația” lui ca prestator de
servicii culturale!). În plus,
se știe că ăștia le au cu
improvizația. Cu lacrimile de
crocodil, cu empatizarea de
scenă, de fațadă, cu felul de
a cerși  umilințe și caserole
cu foietaje. Mai puțin cu sin-
ceritatea, fie ea și reclamată
de rău-voitori ca fiind doar
„de culise”, patriotardă…

Aici ne-a adus
incompetența cvasigenerală
a guvernanților… Un apel
disperat al Ministerului Cul-
turii pentru folosirea imaginii

simbol alese pentru Cente-
nar… Iar cu un astfel de
apel vine exact tartorele
acestei stări de indiferență,
chiar de sictir, Ministerul
Culturii.

Un apel trebuia
făcut, dar atunci, la în-
ceput… Acum, pe ultima
sută de metri a Centenaru-
lui, care îi mai este rostul?

Iar ca dovadă a lip-
sei de coerență, Ministrul
Culturii face apel la afișarea
simbolului „Centenar 100”
în primul rând către

instituțiile… publice. Dar
chiar așa, premierul de ce
nu promovează, personal,
aceste logo? Miniștri care
se tot perindă pe la Brux-
elles, de ce nu o fac? Sim-
plu! Pentru că nu știu cum.
Căci exact acela care tre-
buia să le asigure metodolo-
gia a lispit din Centenar,
Ministerul Culturii, care ar fi
trebuit să-i învețe cum să
promoveze măcar un logo.

Și unii și alții au
așteptat să le cadă perele
singure… Cultura s-a bazat
pesemne pe cei de la Ex-
terne, ăia, la rândul lor, pe
restul instituțiilor publice,
doar sunt destui care taie
frunză la câini, dacă lipeau
măcar câte un afiș pe zi, și
aveam un logo mai bine
promovat!

Dar ei ce au
făcut?!… Au pus sigla pe
formulare și tipizate și, gata,
s-a numit promovare… De
la formularele fiscal-finan-
ciare, că mai îți venea să
crezi că e vreo campanie de
donație pentru Centenar,
până la cele medicale, că de
așa ceva îi ardea bolnavului
să citească pe fișa lui…

O lipsă totală de viz-
iune… O trufie și un
fudulism care ne-au adus în
situația ca întreg Centenarul
să fie, în plină manifestare a

lui, ca scurgere inevitabilă a
lunilor, săptămânilor, zilelor,
mai puțin vizibil decât a fost
în preambul lui, în
așteptarea marelui mo-
ment… A fost mai vizibil
atunci, la începutul începu-
turilor, când nu aveam nici
siglă, nici bani și nici indicații
de cheltuire/ sărbătorire
către autoritățile „locale și
centrale”. Dar măcar aveam
speranța că, în 2018, vom
clădi ceva pe măsura unui
secol de așteptare.

Acum dezamăgirea

este uriașă… Guvernanții
nu au făcut nimic pentru o
promovare sinceră…
Dimpotrivă… Au deschis fel
și fel de portițe pentru a per-
mite intruziunea miștourilor,
acțiunilor și atacurilor ve-
neticilor. Iar acum vine și
bomboana de pe coliva unei
guvernări anticentenar:
Apelul (caduc) la pro-
movarea unui logo!

Atât au înțeles ei din
semnificația Anului Marelui
Centenar. Iar înainte de
sfârșitul Anului, din tot acel
maldăr de nimicuri în care
au băgat ei bani, în veșnica
binefacere a unor guri ce nu
au încăput pe listele de
sinecuri, dar au rămas pe
listele cu bunăvoințe ale
partidului, nu va mai rămâne
nimic. Pentru că baloanele,
pancartele, meșele, afișele,
fluturașii se vor duce în
neant pe măsura
„monumentalității” lor. Iar la
soroc vor lipsi exact acele
simboluri necesare peste
timp pe care am fi avut
garanția că le vor avea cei
din generația celui de al
doilea centenar. Căci prima

și-a ratat misiunea...

●

România: mai mult contribuitorRomânia: mai mult contribuitor
la U.E. decât beneficiarla U.E. decât beneficiar

Ionuț
Țene

IIntegrarea României în
U.E. nu a adus numai beneficii
cum încearcă să ne convingă
guvernele străine, ong-urile şi
presa mainstream, ci şi cheltu-
ieli financiare şi de resursă
umană, fără să fie cuantificată
într-un preţ anume. În primul
rând am pierdut patru milioane
de români care au ales să lu-
creze în ţările dezvoltate ale
U.E., fapt ce a dus la pierderea
unei resurse umane inegala-
bile. La ora actuală, România
cunoaşte o criză acută a forţei
de muncă datorită plecării
românilor din ţară. Creşterea
economică a ţării noastre poate
fi blocată de lipsa forţei de
muncă. La acest capitol marile
puteri ale U.E. au fost
câştigătoare din integrarea
României în concernul euro-
pean. Noi am pierdut cea mai
importantă resursă: omul, care
nu are un cost în bani. Nu ar fi
singura pierdere în urma
integrării în U.E., în ciuda unor
beneficii de parcurs. Paradoxal,
am pierdut şi bani, şi încă mulţi,
ca urmare a contribuţiei noastre
la bugetul Uniunii, fără să
primim înapoi ceea ce meritam.

Sigur că pe hârtie am
primit mai mulţi bani decât am
plătit, dar nu toate se pot
măsura în bani. Resursa
umană şi cea minerală/petrol şi
gaze pe care am oferit-o
multinaţionalelor trece ca val-
oare financiară cu mult ceea ce
am primit prin fondurile eu-
ropene. Comisarul european
pentru Buget, Günther Oet-
tinger, a acuzat recent România
că pune în „pericol de moarte”
proiectul UE. Oficialul european
a spus că Polonia, Ungaria,
România și Guvernul Italiei vor
să slăbească sau distrugă Uni-
unea, în contextul negocierilor
extrem de dure care se poartă
la Bruxelles pentru exercițiul fi-
nanciar 2021-2027. România
cotizează anual la bugetul Uni-
unii Europene cu sume colos-
ale. În 2016, România a
contribuit cu 1,37 de miliarde de
euro la bugetul UE, plus alte 33
de milioane de euro, neincluse
în cifra anterioară, ce au
reprezentat o corectare pentru
anii 2014 și 2015. În același an,
cotizația totală a statelor mem-
bre a fost de 118 miliarde de
euro. Politicienii români nu au
folosit o voce comună pentru a
riposta la acuzațiile făcute de
comisarul european, în timp ce
Ungaria a acuzat conducerea
Uniunii că ia bani de la europeni
pentru a fi folosiți la proiectele
pro-imigrare.

Spre deosebire de
politicenii români, premierul
maghiar nu se dă înlături să crit-

ice deschis politica anti-
europeană a Bruxellului. Într-un
discurs rostit în plenul legisla-
tivului de la Strasbourg, pre-
mierul Viktor Orban a acuzat
Parlamentul European că
insultă țara sa și a promis că va
apăra granițele Ungariei „chiar
și împotriva voastră”. „Onorați
membri, mă aflu aici în fața
voastră și îmi apăr țara, în-
trucât, pentru ungari, libertatea,
democrația, independența și
Europa sunt chestiuni de
onoare. De aceea, afirm că ra-
portul pe care îl aveți în față
jignește Ungaria și onoarea
națiunii ungare”, a spus Viktor
Orban, care a promis că Un-
garia își va apăra granițele îm-
potriva imigrației ilegale. Cu
toate criticile aduse de Viktor
Orban marilor puteri europene,
companiile germane investesc
miliarde de euro în mica ţară
Ungaria. Vezi ultima investiţie
uriaşă a BMW. Noi în schimb
înţelegem parteneriatele strate-
gice doar unilateral, cumpărând
armament de patru miliarde de
euro: avioane şi nave de luptă,
fără să investim în autostrăzi şi
infrastructură. Când dorim să
construim o autostradă ca să
străbată Carpaţii, ambasadele
străine se isterizează, iar DNA
deschide dosare penale celor
care vor să o construiască. Cu
banii daţi degeaba pentru Bech-
tel puteam avea acum 1000
kilometri de autostradă. Un
avion F16 costă cu echipa-
mentele auxiliare circa 30 de
milioane. Urmează să mai
cumpărăm încă 40 de aparate.

Sigur capacitatea de
apărare trebuie modernizată,
dar asta nu înseamnă să
neglijăm infrastructura şi mod-
ernizarea economiei. Se
conturează o realitate: am oferit
mai mult către U.E. decât am
primit. Dezastrul demografic al
României continuă şi datorită
secăturii economice făcută de
marile companii străine care îşi
văd se pare doar interesul ego-
ist care menţin ţara noastră într-
o economie emergentă, fapt ce
duce la continuarea hemoragiei
umane. Exploatarea resurselor
umane şi naturale ale ţării noas-
tre de către interesele străine
au blocat modernizarea şi dez-
voltarea ţării. Tot mai mult,
România devine un contribuitor
la U.E., nu un beneficiar al
integrării. Oare când vom rede-
veni suverani pentru a folosi
aceste resurse în favoarea
creşterii demografice, econom-
ice şi culturale ale ţării noastre?
Nu putem intra în rândul ţărilor
de top cu o mentalitate de

slugă.

●
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Sforăitoare declarație ungurească urmată de grave fapte antiromâneștiSforăitoare declarație ungurească urmată de grave fapte antiromânești

Corneliu
Florea

UUn grup de 12 unguri
naționaliști, iredentiști și
revanșarzi și cinci români
regățeni, un basarabean și un
evreu comunist, toți bătuți de
vânturile vremurilor printre
străini, au semnat la Bu-
dapesta o declarație
antiromânească  ignobilă,
adică ticăloasă. Neagu Juvara
– aromân, diplomat, rămas în
străinătate după 1944; Paul
Goma – român basarabean,
scriitor, deținut politic, exilat
după 1977; Virgil Ierunca –
român vâlcean, literat, s-a au-
toexilat la Paris în 1947; Mon-
ica Lovinescu –
bucureșteancă, pariziană din
1947, comentatoare la REL;
Bujor Nedelcovici – avocat
bârlădean, scriitor, ajuns în
străinătate în 1987; Vladimir
Tismăneanu – comunist, fiul
nomenclaturistului evreu Tis-
meninski; Doru  Braia –
bucureștean, plecat din
România în 1987 la REL,
ziarist

Nici un român arde-
lean, nici o analiză temeinică
a declarației întocmită de un-
guri. Nici faptele istorice ale
Unio Trium Nationum din
1437, care a impus mon-
struoasa subjugare a
românilor ardeleni, ce a durat
și s-a amplificat  timp de cinci
sute de ani – ei fiind nemeși,
românii iobagi și slugi – nici
intențiile revoluționarilor lui
Kossuth  din 1848 -1849 de
alipirea Ardealului la Ungaria,
nici  agresiunea comunistului
evreu, Bela Kun, împotriva
unirii neamului românesc, nici
ocupația ungurească și
atrocitățile lor barbare îm-
potriva românilor ardeleni în
Nord-Vestul transilvan din
1940-1944, nu le-a dat nici
cea mai mică tresărire în
cuget, sau să gândească
analitic ce semnează, cu cine
semnează.

La  4 iulie 1989, un-
gurii și românii semnatari
îmbrăcați de sărbătoare, cu
protocolul regal buchisit 
și cu bune  maniere, de
circumstanță, până în vârful
urechilor,  s-au prezentat la
reședința ex-rex-ului Mihai de
Hohenzollern din Elveția, să-i
ceară și majestății sale înalta
sa semnătură. Ex-rex-ul care
și-a semnat, contra avantaje,
și propria demisie, semnează
și această declarație
antiromânească. Ce mai
conta, pentru ex-rex încă o
semnătură,  după ce l-a are-
stat pe Mareșalul Ion An-
tonescu, și-a lăsat, fără
remușcări, 120.000 de militari
români prizonieri la aliatul so-
vietic, iar restul armatei a pus-
o la dispoziția glorioasei
armatei sovietice, care ne-a
ciuntit națiunea, a ocupat și a
jefuit țara prin dictatura
comunistă impusă cu forța.
Ex-rex-ul, un alt  josnic
trădător al românilor din Sec-
olul XX , semnează orișice, fie

și împotriva identității și
integrității României, chiar și
numai, pentru o tinichea de
agățat în piept. De data
aceasta a semnat Declarația
de la Budapesta: „Noi, români
și unguri, considerăm că liber-
tatea și propășirea celor două
popoare pot fi realizate și
garantate numai într-un cadru
politic pluralist de respectare
integrală a drepturilor și
libertăților fundamentale ale
omului.” Înălțător de supra
democratic pe hârtie! ”… dic-
tatura ceaușistă a creat o
situație de criză acută, care
împiedecă comunicarea din-
tre români și maghiari.” Criză
acută?! Eu, sub dictatura
ceaușistă am trăit și profesat
17 ani în Ardeal și nu am
simțit nici o criză acută; am
comunicat lejer, și eficient, cu
maghiarii. Știam că mulți nu
ne iubesc, dar public nu-și
manifestau resentimente, ura.
„Dialogul început astăzi între
noi dorește să învingă aceste
piedeci și să stabilească
bazele unor relații normale
între cele două națiuni care s-
au format în același spațiu ge-
ografic.” Semnatarii români,
de dragul adevărului istoric,
puteau cere semnatarilor
maghiari să evite această
frază falsă, contrafăcută, per-
fid introdusă, dar ei, săraci cu
duhul și simțire patriotică, au
semnat din toleranță prost
înțeleasă. Știind cu ce
ignoranți ai istoriei și prob-
lemelor ardelenești  au de-a
face, maghiarii au mers mai
departe, și așa, doar de-a
reamintire trecutului, le-a spus
că ”soluționarea conflictelor
(care conflicte?, cine le-a gen-
erat?) nu pot veni de la re-
vizuirea frontierelor”. Bine
țintită, reamintirea revizuirii
frontierelor de către sem-
natarii unguri, care prin criza
acută au adus declarația  la
conflicte și mai departe, la ce
este cu adevărat în mintea și
voința lor: revizuirea fron-
tierelor! Dar, nici de data asta,
în mintea semnatarilor români
nu s-a aprins vreun beculeț,
beznă! În această situație
semnatarii maghiari au mai
făcut un pus strategic pentru
scopul lor secular: „Transilva-
nia a fost și este un spațiu de
complementaritate și trebuie
să devină un model de plural-
ism”  Semnatarii români au
rămas cu gura căscată, habar
nu aveau de complementari-
tatea ungurească și au luat-o
drept glazura democratică a
declarației, au aplaudat și au
semnat în turmă, în frunte cu
ex-rex-ul, după care s-au
alăturat și alții turmei. Ungurii
au câștigat din nou, au mai
făcut pasul iredentist, re-
vizionist mimând democrația
acelui moment istoric.

Trec peste reacțiile și
ripostele ardelenilor ce au
suferit cumplit  istorica com-
plementaritatea ungurească
între 1940 -1944, au motive
întemeiate de neîncredere în
declarațiile ungurilor, trec și
peste replicile apărute în arti-

colele specialiștilor și a bine
cunoscătorilor maghiarizări și
iredentismului unguresc și mă
opresc la realitatea istorică
din Decembrie 1989, în
Ardeal. Nu trecuse nici șase
luni de la semnarea mult
trâmbițatei declarații democ-
ratice, prin care ungurii sem-
natari erau plini de arzător
pluralism, de respectarea
integrală a drepturilor și
libertăților fundamentale ale
omului în Transilvania numai
pentru ei. 

În fapt, în spațiul lor
de complementaritate, în 
22 decembrie 1989, a 
izbucnit barbar ura lor
antiromânească; segregația,
revizionismul, purificarea
etnică prin izgonirea
românilor! Faptele:

În secuimea
maghiarizată, dintr-odată
românii au devenit din nou,
budos olah și vor fi uciși cei
care vor manifesta opoziție
față de revoluția secuiască. Și
revoluția secuiască a ucis pe :
Coman Dumitru, locotenent
colonel, lovindu-l în cap cu
ranga, apoi l-au linșat în
stradă. Mort fiind, a fost arun-
cat în curtea spitalului. Pe
Gabor Szekely subofițer de
miliție l-au omorât în bătăi
pentru că a vrut să-și ajute
nașul, care era român.
Uciderea bestială a maiorului
Agachi Aurel, a făcut înconju-
rul lumii. L-au ucis cu bestiali-
tate și i-au profanat cadavrul
în stradă, băgându-i în gură
un șobolan. Soția sa și frații
ei, de etnie secuiască, au vrut
să-i ridice cadavrul din stradă
dar au fost amenințați, pentru
că s-a organizat un marș al
victoriei secuiești împotriva
românului, în care ei,
învingătorii, treceau scuipând
și lovind cadavrul. Secolul XX,
al pluralismului unguresc în
spațiul secuiesc de comple-
mentaritate. În comuna
Dealul, șeful de post,
Cheuchișan Liviu, a fost bătut
groaznic, muribund fiind au în-
ceput să-l belească și să-i dea
foc. Soția sa cu cele două
fetițe au rămas în casă, căreia
i s-a dat foc, le-a salvat, în ul-
timul moment, un OM, un
SECUI. Șeful de post din
Zetea, Dănilă Gabriel, a fost
hărțuit de o gloată
revoluționară, bătut, în-
junghiat și la urmă un maghiar
complementar i-a scos pis-
tolul din toc și l-a împușcat în
cap, era  căsătorit cu o
unguroaică, aveau o fetiță. În
Cristurul Secuiesc, plutonierul
major Ferencz Emeric și-a
pus la adăpost colegii români,
pentru care a plătit cu viața,
fiind înjunghiat mortal de către
etnicii săi. Iată faptele cadru-
lui pluralist, iată dialogul și nici
o reacție din partea semnatar-
ilor unguri, nici un protest din
partea semnatarilor români,
nici o retragere de semnătură.
În Decembrie 1989, în se-
cuimea maghiarizată au fost
distruse, parțial sau total, 38
sedii de Miliție și Securitate,
vandalizate, jefuite, distruse

200 de locuințe ale românilor,
ce au lăsat totul refugiindu-se
îngroziți, 100 de ofițeri și
subofițeri au fost agresați,
bătuți, spitalizați, conform Ra-
portului Comisiei Parla-
mentare. În acea iarnă, 4.000
de români au fost forțați să
plece imediat; începea exodul
românilor  din România

în România. Revoluția
secuiască ucise și comple-
mentaritatea pe hârtie a mult
trâmbițatei Declarații de la Bu-
dapesta.

Ion Marcel Ilici Iliescu
și Petre Roman-Neulander
erau ocupați cu
mușamalizarea ucișilor de la
București, nu aveau vreme și
de complementaritatea din
Ardeal, cu epicentrul în se-
cuimea de mult maghiarizată.
Conducătorii uniunii ungurilor
din România, și-au zis imediat
democrați  (UDMR) și au pus
placa suferințelor etnice
datorită lui Ceaușescu și-a
Securității sale. De asemenea
și-au apărat ferm, cu mult
tupeu coetnicii pentru agresiv-
itatea, bestialitatea, uciderile
comise  cu: „omorurile intră în
sfera actelor revoluționare.” E
drept, istoria revoluțiilor e
plină morți, de uciși din furia
oarbă a momentului,  dar
după zilele înfocate ale re-
voltelor, răzvrătirilor apar
schimbări cumpănite, rezon-
abile, chibzuite, reparatorii.
Nu în complementaritate
pluralistă democrată a se-
cuilor maghiarizați, care au
hotărât continuarea
discriminării, segregației și
purificării etnice: „Aici, în
Odorhei, trebuie să se
vorbească numai ungurește!”
Pentru acest scop de comple-
mentaritate ungaro-secuiască
au hotărât: „dacă nu plecați în
24 de ore vă linșăm!” Și au în-
ceput cu insulte și injurii di-
recte în public și instituții,
amenințări prin orice mijloace,
molestări, segregație la toate
nivelurile, scoaterea limbii
române din administrație,
iradierea a tot ce era româ-
nesc din viața publică. „Să nu
vă mai vedem aici!…” Astfel
au declanșat exodul
populației românești din se-
cuimea maghiarizată în
următorii ani. 30.000 de ro-
mani au plecat, datorită terorii
intensive și susținute,
lăsându-și bunurile personale
în urmă.

Ca urmare a acestei
situații ce a determinat exodul
românilor din spațiul majoritar
ungaro-secuiesc a apărut
Asociația românilor alungați
din Covasna, Harghita, Mureș
care prin delegații s-a adresat,
justificat și argumentat,
președințiilor  (Ion Marcel Ilici
Iliescu, Emil Constantinescu)
guvernului (Petre Roman,
Văcăroiu, Ciorbea) parlamen-
tului (Bârlădeanu, Năstase)
fără nici un rezultat, repet fără
nici un rezultat scontat, doar
audiențe sterile și proiecte
moarte. Toți cei de mai sus,
enumerați, deveniseră
dependenți  de pachetul de

voturi al UDMR, trădând statul
național unitar român, trădând
românii ardeleni. Nici o de-
osebire între ei și cei ce au
semnat Declarația de la Bu-
dapesta.

S-au scris multe arti-
cole și studii pertinente,
adevărate, s-au scris cărți în-
tregi despre tragedia
românilor din Ardeal, au fost
boicotate, obstrucționate, ex-
cluse din actuala mass media
românească dominantă de
politicul corect; un zid în fața
adevărului! În schimb, în
1996, la Târgu Mureș, la Casa
de Editura „Mureș” a părut
Revendicările ungurești,
scrisă de președintele Un-
gariei , în exercițiu, Arpad
Gonez, care știa bine despre
Declarația, – complementari-
tate pe hârtie – de la Bu-
dapesta, așa că a scris și
semnat: ”…Națiunea ungară
ține în modul cel mai ferm la
dreptul ei de proprietate
asupra întregii Transilvanii.
Nu va exista niciodată o
generație de unguri dispusă
să renunțe la acest sfânt drept
istoric. Națiunea ungară este
gata ca în orice clipă să ia
arma în mână pentru a-și ex-
ercita acest drept, sacri-
ficându-și chiar viața în luptă”
(pag.86). „Într-o singură
problemă nu putem face con-
cesii: Transilvania în în-
tregime ei – ca o unitate
intangibilă – trebuie pusă sub
stăpânirea Sfintei Coroane
ungare” (pag.110). Emil Con-
stantinescu a fost entuzias-
mat de Arpad Gonez, l-a
primit la Cotroceni în 1997,
între timp citise, pe
nerăsuflate, revendicările
ungurești pentru care,
recunoscător, i-a oferit cea
mai mare distincție a statului:
Steaua României!  Comen-
tariile-s de prisos pentru arde-
lenii români ce trăiesc
ipocrizia ungurească  de la
Marea Unire din 1918 și nu se
așteaptă la altceva din partea
lor în viitor. Cât privește crit-
icele și acuzațiile pertinente la
adresa  guvernanților
României din 1990 sunt in-
utile, nu le penetrează car-
casa nesimțirii, ei nu știu
decât să aservească tot ce
este străin și-s puși să prade,
vândă și trădeze țara și
națiunea. În concluzie, de ce
să ne luăm după declarațiile
ungurilor când vedem și trăim
realitatea faptelor lor, chiar și
acum, în Anul Centenarului
Unirii Neamului Nostru.

●



4 Tichia de politician

Independența, falimentul, absurditatea…Independența, falimentul, absurditatea…

Viorel
Roș

TTreziți-vă dregători ai
Țării, cu toții, din somnul cel de
moarte (simțiți fiorul când
ascultați Imnul?) și opriți neb-
unia care a cuprins Țara și pe
care ați declanșat-o!

Dacă vă iubiți Țara,
dacă mai știți ce este Țara,
dacă vă iubiți cu adevărat
Poporul și dacă vreți binele
Poporului care v-a așezat în
funcțiile înalte și din care ați
jurat să îl conduceți cu toată
puterea și priceperea întru
propășirea sa spirituală și
materială, să îi apărați
Constituția și legile,
democrația, drepturile și
libertățile fundamentale, 
să apărați suveranitatea,
independența, unitatea și in-
tegritatea teritorială a Țării,
dacă vreți să rămâneți în isto-
rie pentru a fi făcut bine Țării,
iar nu pentru că ați făcut răul
care amenință tot mai mult
existența noastră, a tuturor
celor care mai simt românește
(nu vedeți oare norul tot mai
negru al despărțirii românilor
de români?!) puneți capăt
schismei, așezați-vă la masă,
lămuriți-vă și apoi puneți-vă pe
treabă! Iar dacă nu puteți, ori
nu știți, plecați cu toții!

Ascultați-vă Țara
(care nu a avut niciodată atâți
neprieteni ca acum), ascultați-
vă Poporul, adevărat, încrân-
cenat peste măsură în bună
parte, întristat și rușinat de ce
trăiește în cea mai mare parte
a sa și de aceea cam intoler-
ant, cam agresiv și nedispus
să mai asculte și să mai
creadă în întregul său în
conducătorii ei, dar sunteți
vinovați și pentru asta! Și faceți
ce vă cere Poporul și ce ați
promis că veți face pentru El!
Sau lăsați-ne!

V-am însărcinat,
votându-vă, să ajungeți în
dregătoriile în care vă aflați ca
să lucrați pentru noi toți în mod
egal, înțelegând prin noi, pe
noi toți români, adică pe toți cei
care locuim aici sau departe
de Țară și care gândim la Țară
ca la Patria Mamă și în care
ne-om întoarce fie și numai
pentru a ne uni pentru vecie
trupul cu Pământul Țării.
Înțelegând prin noi pe toți care
vorbim sau ar trebui să vorbim
românește ori pe care ar trebui
să-i învățăm românește și să
ne respecte Tricolorul. Pe toți,
de orice neam și de orice
credință, fără deosebire de
Dumnezeul în care crede și de
Biserica la care se duce pen-
tru închinare, rugăciune și
iertare. Pe toți cei care am
jurat și care ați jurat pe Biblie,
pe Cruce sau pe Conștiință să
avem și să aveți grijă de
România!

V-am votat ca să
lucrați pentru binele Țării! V-
am votat ca să lucrați în folo-
sul Țării și al Poporului și nu
împotriva Lor!

V-am votat crezând că
sunteți buni români (chiar dacă
unii gândiți în altă limbă!) și
buni dregători și că veți avea

grijă de Țara pentru care ați
jurat să fiți pavăză!

V-am votat noi
alegătorii, fiecare cum am
crezut că e bine, dar nu v-am
votat nici ca să vă dușmăniți,
nici ca să ne dușmăniți pentru
felul în care am votat!

L-am votat pe
Președinte ca să fie al
României și al tuturor
Românilor, nu ca să ne
împartă la trei sau patru, ori
poate la cinci și să-i
socotească pe ceilalți, îm-
potriva regulilor politicii și ale
logicii, minoritari în Țara Lor,
deși ei sunt cei mulți, iar
mulțimea, în politică, nu poate
fi considerată niciodată
proastă și are întotdeauna
dreptate!

P r e ș e d i n t e l u i
României îi datorează respect
toți Românii, fie că l-au votat,
fie că nu l-au votat. E o datorie
a noastră, a tuturor să-l
respectăm! Dar și Președintele
are mai mult decât fiecare din-
tre noi datoria de a-și respecta
şi iubi compatrioții în mod egal!

V-am votat ca să vă
bateți în argumente și civilizat,
nu cu bâtele (nu mai aveți
mult, un pas mic, acum sunteți
încă la vremea înjuratului,
huiduitului, tropăitului, unii
chiar mai mult), nu cu invective
și nu ca să îmbogățiți sensul
cuvintelor limbii române în
feluri neîngăduite de lege și de
morală.

Instituțiile sunt în slu-
jba Țării și al Poporului, iar nu
Poporul la dispoziția instituțiilor

V-am votat pentru a
lucra toți și ca să puneți toate
instituțiile (de la președinție,
parlament, guvern, servicii de
informații, justiție, până la ul-
timul funcționar al statului plătit
din banii noștri) în slujba Țării
și al Poporului, iar nu Poporul
la dispoziția instituțiilor.

V-am votat pentru că
am crezut în Domniile Voastre!
V-am votat pentru că ne-ați
făcut să avem încredere în
Domniile Voastre!

V-am votat pentru că
v-am respectat opțiunile
politice și ne-ați convins că veți
face ce ați promis și am sperat
că veți face chiar mai mult
decât ați promis.

V-am votat pentru că
am crezut că simțiți românește
și pentru că am crezut că știți
mai mult decât să vorbiți
românește!

V-am votat pentru că
v-am crezut merituoși și am
prezumat rezonabil că nu ne
veți face de râsul lumii!

V-am votat pentru că
am crezut că știți ce este bunul
simț și morala în politică!

V-am votat știind că
mandatul încredințat nu poate
fi și nu este imperativ, dar cu
credința îndreptățită că dacă
nu vă plac cei cu care ați ple-
cat la drum și dacă nu vă place
disciplina de partid, veți pleca
și din dregătorie, iar nu doar
din partidul din care nu vreți să
mai fiți.

V-am votat cu convin-
gerea că Țara trebuie condusă
de politicieni, că pluripartidis-
mul și pluripartitismul sunt sin-

gurele căi de a asigura con-
ducerea democratică a unei
Țări și că a face o comparație
între politică și cea mai veche
meserie din lume este permis
doar ca figură de stil și doar la
mare și justificată supărare.
De ce vreți neapărat să ne
convingeți de ceea ce noi nu
am crezut că este politica?!

V-am votat cu ferma
convingere că nu veți coborî
politica acolo unde este azi!
De ce ați făcut-o?! Cu ce drept
ne siluiți credința ce am avut în
Domniile Voastre?

V-am votat crezând că
veți fi exemplu de eleganță (nu
vestimentară, că nu haina face
pe om, deși îmbrăcămintea
spune multe despre cum este
omul, incluzând aici și femeia
politică sau „nepolitică”) și de
bun simț (sunt și dintre aceștia,
dar aproape că nu se văd și nu
se aud, ori nu se văd și nu se
aud cât ar trebui și ar merita,
unii fiind deja izolați în propri-
ile lor partide, alții, pe cale de a
fi marginalizați), de putere de
a dialoga, de model de
toleranță cu cei care nu cred
ca Domniile Voastre!

V-am votat nu ca să
vă exhibați din demnitățile în
care vă aflați frustrările gener-
ate de pricini mai mult sau mai
puțin politice, ci opiniile demne
de a fi cunoscute de Popor!

V-am votat ca să vă
bateți acolo unde sunteți cu
armele politicii și să intrați ori
să ieșiți din politică pentru
merite ori nemerite politice.

V-am votat ca să lăsați
Justiția în afara politicii și pen-
tru ca ajutorul Divinității să-l
obțineți prin rugă sinceră și nu
cumpărând Biserica și slujitorii
ei cu arginți ori alte avantaje
spre a-i deturna de la misia lor
(adaug pentru cei care poate
nu știu: Hitler a scutit Biserica
germană de impozite spre a o
ține departe de politică, iar
pentru a înțelege consecințele
acestui troc, citiți „Declarația
de vinovăție” de la Stuttgart,
din 19 octombrie 1945 a Bis-
ericii Evanghelice Germane,
dar și cuvintele pastorului Mar-
tin Niemöller, îndemn la
netăcere și curaj în fața
oricărui abuz, a oricărei
nedreptăți).

V-am votat ca să
răspundeți cu seriozitate la
întrebările noastre, oricât de
nesuferite ar fi și oricât de mult
ați urî pe întrebător și motivele
pentru care întreabă.

V-am votat crezând că
veți avea onoarea și buna
cuviință de a nu accepta să
faceți ceea ce nu știți să faceți,
nu puteți să faceți sau ceea ce
nu vă place să faceți.

V-am votat ca să fiți zi
și noapte servitorii Poporului
Român și nu pentru ca
Poporul Român să fie mereu
silit a constata cu amar în su-
flet că înainte era mai bine!

De nu puteți să faceți
barem lucrurile pe care le-ați
promis, de nu știți să le faceți,
de nu știți cum trebuie să
procedați ca să le faceți,
întrebați-vă Poporul! Dar dacă
ați ajuns acolo și mai ales
dacă nu aveți puterea de vă în-

toarce la Popor pentru a vă
cere vorbele înapoi, ori pentru
a-l întreba și asculta și apoi de
a-i urma sfatul, atunci de bună
seamă, trebuie să plecați!

Aveți, toți cei care ați
depus un jurământ de credință
și de loialitate față de Țară și
față de Popor, fără deosebire
de culoare politică și de rangul
demnității, de refăcut prestigiul
Țării, care nu a fost niciodată
mai jos ca acum!

Aveți obligația de a
convinge pe cei care vorbesc
o altă limbă că sunteți cel puțin
la fel de deștepți și de buni ca
ei. Aveți obligația de a cere
reprezentanților străini care nu
știu să se poarte cuviincios în
Țara noastră să învețe ce
înseamnă buna cuviință și re-
spectul pentru Țara care i-a
primit, iar celor care nu pot ori
nu cunosc regulile
diplomaticești care îi obligă la
rezervă, la decență în expri-
mare, la neamestec în tre-
burile Țării noastre (noi nu ne
amestecăm în treburile Țărilor
lor, dar încercați să vă
imaginați că ați face-o), la
neimplicare politică, aveți
obligația să le cereți să se
întoarcă de unde au venit!

Aveți obligația să ne
reprezentați cu cinste, cu dem-
nitate, cu cumpătare, cu sobri-
etate, cu eleganță în
exprimare, cu respect de sine
și cu bună pregătire pentru
toate împrejurările oriunde în
lume. Aveți datoria de
prevedere de a nu umbla cu
foc prin lumea plină de praf de
pușcă, lume a cărei istorie și
ale cărei probleme nu le
cunoașteți destul și în care nu
mai avem demult de spus
ceva important.

Aveți de făcut econo-
mia țării să meargă… de
adunat bani la buget, de îngri-
jit de viața celor care v-au dat
viață și nu doar atât.

Aveți de făcut
investițiile publice promise.
Aveți de făcut autostrăzi (și ar
trebui să faceți autostrăzi
adevărate, nu pricăjitele de
drumuri de ceva mai mare
viteză și pentru care plătim
totuși cele mai mari prețuri din
lume!). Vă amintesc că decisiv
pentru unificarea statelor ger-
mane în secolul al XIX-lea a
fost sistemul de căi ferate (că
n-aveau atunci autovehicule
rutiere să se unifice prin
autostrăzi) și că Țara Noastră
nu-i legată de la un cap la altul,
nici de drumuri de fier ca
lumea, nici de autostrăzi care
să unească barem fostele cap-
itale ale Provinciilor istorice și
nici Țara întreagă cu restul
lumii prin autostrăzi!

Aveți de făcut spitale
și de învățat doctori în școli
adevărate și care, bine plătiți,
să stea acasă să grijească de
bolile noastre nu de ale
străinilor. Aveți de făcut școli și
profesori, că nu de gâzi și
pușcării are nevoie Țara, ci de
școli și de câți mai mulți
învățători (ne-a spus asta înte-
meietorul dreptului penal
român V. Pella, iar Finlanda ne
demonstrează în fiecare zi cât
de corectă este teza marelui

nostru om de drept).
Aveți de (re)făcut agri-

cultura și sistemul de irigații al
țării, aveți de (re)făcut dru-
murile naționale, aveți de
(re)făcut ordine în Țară, aveți
de gândit și de făcut un sistem
fiscal coerent și stabil.

Aveți de îndreptat legi
nedrepte în folosul nostru, iar
nu al celor câtorva judecători
sau procurori care și-au uitat
rolul de pământeni cu obligația
de a aplica legea făcută de cei
care au dreptul să o facă, iar
nu legea făcută de cei câțiva
care „au înlocuit balanța cu
parul” (am citat dintr-un
judecător care scrie
excepțional).

Aveți datoria să-i
învățați pe cei care vor să
învețe să devină întreprinzători
și pe cei care pot să
muncească să-i pregătiți să o
facă și la nevoie, să-i
determinați să o facă. Aveți da-
toria să-i aduceți acasă pe cei
plecați să învețe ori să
muncească pentru un venit
mai mare, pentru un trai mai
bun, iar pentru asta trebuie să
le dați motive să se întoarcă.

Aveți mai mult decât
datoria de a-i respecta pe
conaționalii care știu și pot
munci cu mai mult folos pentru
Țară cu mintea și pe acei care
ne învață și datoria de a-i plăti
pe toți cum se cuvine. Aveți
obligația de a implica Acade-
mia Română în proiectele pen-
tru viitorul Țării pentru că acolo
sunt cei mai buni (nu toți cei
mai buni, că nu e loc pentru
toți care ar merita acolo), sunt
cei care nu prea mai au ce
cere de la Țară și au încă mult
de dat Țării.

Aveți datoria de a
pune capăt vrajbei noastre!
Toți au dreptul (au și obligația)
de a vorbi, de a acționa, de a
se manifesta. Și nimeni nu
poate fi scos din Cetate pentru
că o face, după cum nimeni nu
poate fi lăsat să dea foc
Cetății.

Aveți obligația de a
lucra în interes național! De a
reface ceea ce un sistem care
și-a urât Țara, Poporul și In-
teresul Național sau poate
numai bolnav de putere ori
care, poate, a lucrat astfel
doar pentru că așa i s-a cerut,
a distrus și a dărâmat în mare
măsură ce era bun în noi și la
noi și ne-a coborât unde nu
merităm să fim, făcându-ne de
râsul lumii!

Aveți atâtea de făcut
că nu vă ajunge un mandat, iar
dacă nu faceți ceea ce trebuie
să faceți, un altul nu mai
meritați!

Aveți datoria de a vă
iubi țara și poporul și de a vă
sacrifica la nevoie pentru
acestea! Și dacă nu puteți,
atunci aveți obligația de a
pleca!

●



Ghimpele Națiunii

7 octombrie, în familie!7 octombrie, în familie!

Cezar Adonis
Mihalache

ÎÎn sfârșit avem o
dată clară pentru organi-
zarea Referendumului
vizând definirea fără
echivoc a noțiunii de familie
(deși avem un Cod civil clar,
care, la art. 258/4 stipulează
că „în sensul prezentului
cod, prin soţi se înţelege
bărbatul şi femeia uniţi prin
căsătorie”). Dar avem și un
partid de guvernământ care
va încerca să speculeze
momentul, gândind că impli-
carea sa ca vehicul pentru
acestă acțiune îi va șterge
toate vinovățiile din ultima
vreme. Inclusiv aceea de a
fi gazat, la mitingul Dias-
porei, familii întregi.

De aceea, avem și o
problemă extrem de
urgentă: cum decuplăm
PSD de referendumul pen-
tru familie? Cum facem ca
data decisă politic să devină
una strict socială? Cum
tăiem elanul populist al so-
cial-democraților? Căci, evi-
dent, nu vor face un pas
înapoi pentru a nu politiza
acțiunea. Nu vor face un
gest firesc, postum acțiunii
de a fi împins câțiva pași
mai încolo prin parlament
organizarea Referendumu-
lui, lăsând de acum doar so-
cietatea civilă să se
pronunțe.

Pentru că, nefiind ei
cei ce au dus munca de

strângere de semnături, ne-
fiind ei cei ce le-au depus în
parlament, ci niște simplii
profitori care s-au așezat de
la sine putere (și grație
poziției lor pe eșichierul
politic decident) pe post de
locomotivă, nu au ce să

caute nici o secundă în plus
în preajma acestei acțiuni

Inclusiv în Parla-
ment, succesul de a avea o
dată de organizare a Refer-
endumului aparține
românilor! Nu unui partid
care a făcut doar ceea ce se
pricepe mai bine, confis-
când munca altora, a țării în
sine, și-a însușit o idee, nici
măcar la nivel de epigon,
căci cei dintâi organizatori ai
societății nici nu au mai fost

pomeniți, ci efectiv de hoți.
Un furt intelectual prin care
vor să se lepede de o
seamă de vinovății comise
împotriva acelora alături de
care se afișează acum.
Românii și familiile lor.

Și avem o singură

cale de a ne asigura de izo-
larea de satana PSD! Aceea
de a consemna ziua de or-
ganizare a referendumului
ca data la care diasporenii
vor mai face un drum acasă!
Atât pentru a vota din mi-
jlocul familiilor lor la Refer-
endumul pentru familie, dar
și a pentru a ne reaminti că
nu PSD este cel care a asig-
urat acest pas spre normal-
itate.

În partide nu poți

avea încredere. Sunt duplic-
itare… Mai ales când se află
și la guvernare. Vor fi și de
partea noastră, prin așa-
zisa implicare în organi-
zarea referendumului, de
parcă simpla organizare ar
însemna și succesul

(dimpotrivă!, asocierea lor
cu acest moment ar putea
să-i facă pe mulți români să
stea acasă și poate asta și
dorește PSD), dar vor
asigura și legalizarea pac-
turilor de recunoaștere a
surogaturilor de familii for-
mate din persoanele de
același sex. De a căror pro-
tejare prin convenții similare
unor acte de căsătorie, ca
efecte juridice, s-au îngrijit
liderii PSD cu mult înainte

de a fi preluat trendul mil-
ioanelor de voturi profamilie
ajunse în parlament.

Dacă data de orga-
nizare a referendumului
pentru familie ar deveni și
data reîntâlnirii diasporenilor
cu familiile lor de acasă, so-
cial-democrații nu ar mai
îndrăzni să apese prea mult
pedala speculării populist-
electorale a evenimentului!

Sigur, dacă PSD ar
fi vizat sincer o întărire a
noțiunii de familie, ar fi asig-
urat, în proiectul de modifi-
care a Constituției, o
definiție explicită, care să
înlăture speculațiile conform
cărora familiile mono-
parentale nu ar mai fi re-
cunoscute drept familii. Dar
nu asta l-a interesat.

Iar pe 7 octombrie,
diasporenii ar mai putea
veni pentru un lucru… Să-i
aducă lui Liviu Dragnea de-
vizele cu toate cheltuielile
pe care le-au făcut pe 10
august! Bonuri de benzină,
taxe de drum, mâncarea
plătită din propriul buzunar.
Pentru că, într-un fel, Liviu
Dragnea are dreptate: mitin-
gul din 10 august a fost
finanțat „din afară”! Dar nu
dintr-o sursă unică, de tip
soroșit sau din vreo
sinecură asigurată de ser-
vicii ori felurite ONG-uri, ci
din câteva mii de portofele
individuale.
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Ion
Măldărescu

SStrecurându-mă dis-
cret prin desişurile internetului
pentru verificarea unor
informaţii, am rătăcit potecile
ajungând la noua prăvălie
promovată cu sârg în jungla
facebookiană. Surprins,
priveam „ca viţelul la poarta
nouă”, atârnata firmă a unei
instituţii subtil şi insidios
străjuită şi osanalizată sub
aparentul patronaj al Armatei
Române. Prăvălia şi-a pus
firma „Muzeul Militar de Re-
constituire Istorică «Mareșal
Mihai I și Averescu»” – un fals,
o ruşine naţională, un blam
adus adevăratelor valori mil-
itare ale României Mari, şi nu
oricum sau oricând, ci acum, în
anul 2018, declarat oficial Anul
Centenarului Marii Uniri a
Românilor. O jignire
inimaginabilă nu doar la
adresa merituoşilor purtători ai
acestui grad militar, ci chiar la a
României înseşi (mă refer strict
la denumirea firmei). Denu-
mirea prăvăliei nu respectă
nicio regulă: nici ordinea
cronologică, nici valoarea
militară, nici importanţa, că de
adevăr istoric nu poate fi
vorba. Atunci, unde şi care
este declarata „Reconstituire

Istorică”? Aşezarea unei fan-
tome care şi-a câştigat patala-
maua de „mareşal” coborând
treptele de la Sinaia cu „oto-
mobilul” sau jucându-se după
’44 cu avioanele primite cadou
de la Tătucu’ Stalin lângă un
Mareşal autentic este nu doar
o infamie, ci, „O palmă dată
poporului român şi istoriei
acestui neam”.

Prăvălia are drapel,
are imn, are bustul unui
trădător de ţară afişat ostenta-
tiv în prim-plan, are multe.
Pentru „acoperire” are şi
portretul primului Mareşal al
României. Numai respect pen-
tru Adevăr Istoric nu are. Unde-
i Mareşalul Prezan, Mareşalul
Primului Război Mondial, al
Mărăşeştiului, precursor al
Unirii? Unde-i Mareşalul 
Ion Antonescu, Mareşalul
Războiului pentru întregirea
Ţării? Şi dacă tot e vorba de
Mareşali şi „mareşali”, fie ei şi
de mucava, unde-s ceilalţi?

Terfelirea demnităţii
României a atins cote de
neimaginat. Dacă numele
trădătorului de la 23 august
1944, „Pobedatul” lui Stalin şi
decoratul lui Putin a fost pus
pe firmă ca păduchele-n frunte,
ruşinea naţiei este poziţionată
sub nivelul preşului de şters pi-
cioarele la intrarea în prăvălia
menţionată.

Dumnezeu să-i
odihnească – şi, dacă El crede
că aşa-i drept -, să ierte
păcatele unor plecaţi din lumea
noastră. Dar nu tuturor. Nu ştiu
ce lustragiu a avut ideea
punerii pe firma prăvăliei cali-
tatea expiratului trădător Mihai
– aceea de mareşal al Armatei
României, dar respectând
aceeaşi logică, la fel, ba chiar
mai îndreptăţită ar fi re-am-
intirea Elenei Ceauşescu ca
membru al Academiei
Române. Aceleaşi merite le au
şi Mihai-Viteză şi Leana lu’ Nea
Nicu. Ba, dacă gândim cu
cumpătare, Leana, cu toate
păcatele ei, spre deosebire de
ultimul rege a mai făcut câte
ceva pentru români. Mihai n-a
făcut NIMIC pentru Ţară. A
lăsat moştenire doar nişte
paraziţii sociali care „sug sân-
gele poporului” pe banii căruia
huzuresc, care nu plătesc tax-
ele şi impozitele pentru
bunurile obţinute nemeritat, ba
li se mai dau şi bani de buzu-
nar – cca 800.000 de euro
anual. Pe „Pobedatul” lui Stalin
şi decoratul lui Putin l-au în-
gropat pe nevăzute ca pe
strigoi – zic unii, congelat – cu
tam-tam postdecembrist ne-
maiîntâlnit, surle şi trâmbiţe cât
cuprinde… pentru ce? Prin
prezenţa ei ordonată de nişte
iresponsabili, Garda Armatei

Române pe care fostul rege a
trădat-o fără scrupule a fost
aruncată în mocirlă.

În cadrul lucrărilor Se-
siunii de comunicări ştiinţifice
de la Maia din acest an, s-a ve-
hiculat – cu părere de rău o
afirm – numărul a 8, chiar 9
mareşali români, nu neapărat
ai României. Respectând
Adevărul Istoric, România a
avut TREI MAREŞALI şi punc-
tum! – în ordinea cronologică:
Alexandru Averescu (n. 3
aprilie 1859 – d. 2 octombrie
1938);  Constantin Prezan (n
27 nianuarie 1861 – d. 27 au-
gust 1943); Ion Antonescu (n.
2/14 iunie 1882 – asasinat 1
iunie 1946).

Restul… pulbere de
stele şi benzi desenate pentru
copii creduli!

Şi dacă tot vorbim de
Mareşali autentici şi de
„mareşali” de operetă, într-un
mai vechi editorial scriam: „Ce
n-aş da să-l pot contrazice pe
scriitorul Ştefan Dumitrescu
care susţine că « suntem un
popor axiofag, care ne dis-
trugem, ne mâncăm singuri
valorile»? Tot el, referindu-se la
acel infam 23 august 1944,
scria: «…Mareşalul avea să fie
arestat de un puţoi de rege,
care nu-şi ştersese nici caşul
de la gură… Când au aflat că
Regele şi tâmpiţii cu care a

făcut el treaba asta, l-au are-
stat pe Antonescu, ruşilor nu
le-a venit să creadă… Ce,
ăştia sunt nebuni, îşi bat joc de
noi? Cum adică să-l aresteze
pe Mareşal şi să ni-l dea legat,
pentru ce ne fac ei cadoul
ăsta? […] aşa suntem noi
deştepţi în istorie, le facem
duşmanilor de moarte cadouri
şi tot noi le plătim după aceea.
[…] Aceia care l-au arestat pe
Mareşalul Ion Antonescu, pen-
tru că, în infantilismul lor au
crezut că pentru aceasta li se
vor înălţa statui, au săvârşit
una dintre cele mai mari
ticăloşii. Ei s-au mânjit pentru
totdeauna de sânge şi de-
zonoare». Mai târziu, abjecţia
de proces înscenat
Mareşalului în 1946 de către
aşa numitul Tribunal al Poporu-
lui şi derulat sub regie străină,
în stilul execuţiilor sumare, a
fost « O palmă dată poporului
român şi istoriei acestui neam.
Un scuipat în obraz, pe care
cotropitorul ţării l-a folosit în loc
de ştampilă»”.

Aceeaşi semnificaţie o
are şi prăvălia „Muzeul Militar
de Reconstituire Istorică «
Mareșal Mihai I și Averescu»”.
Ruşine!…

●


