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„Unde ni sunt visătorii?

Nu ştiu, e melancolia secolului

care moare ”

- Al. Vlahuță

Informație, opinie și atitudine publicistică

Sinecura „semințelor otrăvite” de ieri pentruSinecura „semințelor otrăvite” de ieri pentru
lăstarii de minciună de mâine…lăstarii de minciună de mâine…

Cezar Adonis

Mihalache

NNu pentru bani l-au
creat… Nu pentru bani, pen-
tru ei… Că din ăia aveau
deja destui… Dar l-au gân-
dit ca o sinecură pentru a
ține aproape aplaudacii. De
„revoluție”, de „front”, de
partid, de gașcă de trân-
tori… Pe ei și pe urmașii lor.
Că dacă lor le era bine, și
memoria lor, de „născători”
de libertate, ar fi fost
protejată, nu?! De fapt, ei au
creat, pentru sine, un institut
„științific” care să le scrie
fișele pentru paginile de is-
torie. Iar o sinecură a de-
venit pentru ceilalți, fie
slujbași recrutați chiar de la
început, din același caimac
al mizeriei umane, fie, mai
târziu, pentru feluritele
„nepotisme”, de partid, de
gașcă, de infracțiuni…

Ce ne interesa pe
noi din partea unui 
Institut al Revoluției
Române? Adevărul! Dar
oare chiar ne-a interesat din
momentul în care, a priori,
„capi” ai acestuia s-au
numit, unii pe alții, tocmai
vinovații pentru morții din
Decembrie ’89? Ori am în-
chis ochii, nepăsători sau
poate chiar plini de compa-
siune, să aibă și ei ceva
„firimituri” la bătrânețe?…

Doar că nu banii
erau importanți aici. Nu pen-
tru cei din fruntea „institutu-
lui”. Ci zidirea unei imagini
de panteon. Pentru că ni-
meni nu ar mai fi înființat un
institut în memoria unor
sterpe și capete sparte (!),
precum ion iliescu și gelu
voican. Dar o oficină la care
să se adape guri hămesite,
docile, „cercetând” și rescri-
ind evenimentele din De-
cembrie ’89 după cum
trebuiau să rămână pentru
paginile de documentar,
putea fi exact mijlocul de
continuare a otrăvirii apelor
istoriei noastre. Acea
otrăvire care a început cu
însângerarea.

În mod normal, un
asemenea institut nu ar fi
trebuit să existe. Nu
avându-i in frunte pe crimi-
nalii Revoluției Române. Și
chiar dacă din momentul
înființării a fost o creație
anormală, iar noi am fost
conștienți, ne-am mulțumit
doar să o privim ca pe o altă

sinecură a profitorilor. Și
atât…

Dar ne-am uitat sufi-
cient? Am privit unde 
trebuie?…  Pentru că, într-
adevăr, este scandalos că
toți acei profitori și-au luat
lefuri pentru continuitatea
minciunii lor, dar nu despre
indemnizațiile și lefurile date
cu dărnicie (politică), ar fi
trebuit să fie vorba. Ci de-
spre „moștenirea științifică”
lăsată. Pentru că orice filă
consemnată, practic abuziv,

nu doar imoral, în memoria
bibliotecilor, va deveni
cândva parte a memoriei
posterității, iar când nimeni
nu se va mai întreba cine au
fost cei ce au emis acele
„teze”, ele vor fi apostilate
ca fiind de necontestat… Și
vom afla alte piedici în
aflarea adevărului. Acel
Adevăr care, la un moment
dat, neconsemnat așa cum
a fost el, se va disipa sufo-
cat sub tomurile de docu-
mente, „manuscrisele”,
„caietele” (!) acestui institut.

Și nu contează
mârlănia organizării unei
chermeze muzicale publice
în ziua în care ar fi trebuit 
să existe doar tăcere,
rugăciune și umilință: 22
Decembrie. Nu contează
nici măcar faptul că prin or-
ganizarea unui concert cu
fel și fel de trupe se încălcau
și normele de celebrare a
zilei, ce impun acțiuni de
comemorare, nu de dănțuit
în piața publică, peste sân-
gele de acum trei decenii, și
nici  faptul că organizarea
unui asemenea eveniment
nu intra în sfera de 
activități specifice institutu-
lui. Oricum, ar fi rămas niște
mârlănii și jigodisme mult
prea mărunte față de uriașul
maldăr de dezinformare,
„certificat” prin fel și fel de
tipărituri care vor fi poate

luate în serios de urmașii
noștri la un moment dat.
Când nu va mai fi nimeni să
le spună cum a fost cu
adevărat…

Or, dacă o singură
asemenea filă, „de ieri și de
azi”, va ajunge reper în 
felul în care generațiile
următoare vor privi istoria
noastră va însemna că totul
a fost în zadar. Că dezinfor-
marea, manipularea și-au
dezvoltat lăstarii din
semințele otrăvite „plantate”

de acest institut. Iar ei, crim-
inalii, au învins…

Și da, cantitatea
acestor „semințe” de ieri și
de azi va conta… Vor conta
miile de pagini ale tomurilor
revoluției revăzută, revizuită
„cercetată” de către 
slujbașii de sinecură. Pentru
că adevăratele cărți,
adevăratele dovezi, puținele
titluri scrise de către cei
implicați în Revoluție, vol-
ume cu tiraje mici, insignifi-
ante, susținute financiar de
către autori, vor ajunge niște
fire de nisip în oceanul de
minciună. Căci, fiind cărțile
Adevărului, fie el și subiec-
tiv, acel adevăr văzut 
prin ochii luptătorilor și
supraviețuitorilor, nu vom
avea nici o garanție că se
vor mai găsi măcar într-o
bibliotecă publică, pe când
minciunile oficinei lor vor fi
bine conservate și promo-
vate în oricâte mii de file va
fi nevoie. Pentru că, Institu-
tul nu va muri odată 
cu ultimii criminali ai lui De-
cembrie ’89…

●

Trei decenii; Trei decenii; 
în zadar…în zadar…

Andreea

Arsene

SS-a așezat uitarea
peste mormintele eroilor
Revoluției și în amalgamul
acelor amintiri dureroase a unui
Decembrie gri și însângerat,
România a rămas captivă într-
un timp și la un stadiu anatem-
izat din care se pare că nu mai
are cale de ieșire. S-au scurs
trei deceni de când străzile în-
sângerate ale Timișoarei și
Bucureștiului promiteau în
schimbul jertfei primite, o viață
mai bună românilor pentru vi-
itor. Și oare ce s-a schimbat în
tot acest timp?

Au murit tinerii frumoși
și dornici de a fi liberi tocmai
pentru a ne reda libertatea… și
totuși jucătorii din culise au fost
mai puternici și ne-au confiscat
revoluția pervertind-o propa-
gandistic într-o strategie perfidă
de a câștiga capital politic și
populist. Dar în ce fel și-au im-
plementat strategiile perfide,
pretinșii indezirabili ai sistemu-
lui, foști membri de bază ai
regimului comunist precum: Ion
Iliescu, Silviu Brucan, Petre
Roman, Nicolae Militaru?

Comandoul acestor
emanați comuniști a orchestrat
cu ajutorul securității care l-a
trădat pe Ceaușescu și a ser-
viciilor secrete externe, cele mai
odioase scenarii, cu scopul de
a-i diaboliza până peste limite și
de a le imputa întreaga vină
celor mai detestați exponenți ai
comunismului. Ion Iliescu este
fără niciun dubiu artizanul prin-
cipal al revoluției care s-a ocu-
pat cu crearea diversiunilor ce
au condus la instalarea psihozei
teroriștilor ceea ce a generat un
adevărat genocid.

„Revoluție fără sânge
nu existå” – declara tovarășul
Iliciescu înfierbântat de mania
bolșevismului… și uite așa
dumnealui și gașca au profitat
de confuzia generală pe care
au creat-o cu bună știință și cu
scopul de a-și croi drum către
puterea absolută confiscând
idealurile revoluției și jertfa de
sânge a martirilor.

Așadar, comunismul nu
murise odată cu Ceaușescu,
din contra, avea să aibă conti-
nuitate aproape sub toate as-
pectele. Un fapt trist de
remarcat: rudele celor decedați
în revoluție susțin că aceștia au
murit în zadar. De fapt ei au
murit cu credința în suflet că
generațiile următoare vor gusta
din fructul intezis al libertății și
vor trăi în prosperitate. Nimic
mai fals! Unii au cerut libertatea
în stradă cu prețul vieții lor iar
alții au privit nepăsători cum
șleatca iliesciană parvenită,
preia pârghiile puteri și în de-
cursul anilor transformă Româ-

nia într-o țară mai săracă și mai
înapoiată decât o lăsase clica
ceaușistă. Mai mult decât atât,
partidele care apăruse noi pe
firmament cât și cele care
păreau să aibă tradiție istorică,
n-au fost decât creații artificiale
ale monstruoasei mașinațiuni
feseniste care acaparase con-
trolul total asupra societății.

Practic, partidele
politice care au condus țara în
decursul celor trei decenii de
letargie democratică, provin din
nucleul fesenisto-comunist, iar
aparenta opoziție dintre ele a
fost creată cu obiectivul
consolidării puteri sistemului,
dovada ce confirmă înțelegerea
ocultă, mutuală, sunt desele
alianțe dintre grupările princi-
pale, replierile ideologice și tra-
seismul. Caracatița politică
mafiotă care ne-a condus des-
tinele în tot acest timp scurs de
la sângeroasa revoluție, nu
doar că a deturnat destinul atâ-
tor milioane de cetățeni de la
cursul firesc, mai mult decât
atât și-au întins tentaculele
către viitoarele generații care nu
vor mai vedea România cu ochii
înaintașilor noștrii. Păcat de cei
care s-au sacrificat pentru un
ideal sfânt și rușine nouă să ne
fie, fiindcă dormim somnul
rațiunii și al națiunii în timp ce
monstruoasa cloacă politică își
adjudecă în portofoliu mandate
după mandate decimând în
continuare patrimoniul material,
spiritual și cultural al țării. Sun-
tem antrenați într-un stadiu al
degradării fizice și morale care
pare a fi ireversibil și totuși încă
mai sperăm la o minune, la o
intervenție a divinității, care să
ne așeze pe făgașul
normalității.

Doar oare câtă blas-
femie mai putem arunca asupra
martiririlor care își dorm somnul
de veci sub catacombe,
întinându-le memoria doar prin
simpla noastră indiferență față
de haosul și rătăcirea generală
în care trăim? Cine ar putea re-
dresa societatea de la funda-
ment, dacă nu noi? Oare când
ne vom trezi din somnul în care
ne adânciră acești tirani barbari,
așa după cum profetic susțin
strofele imnului nostru național?
Probabil că atunci când se vor
usca lacrimile de sânge ale
mamelor martirilor revoluției,
vom scăpa și noi de acest
blestem al generațiilor care și-
au pierdut orientarea și sensul
de a trăi..

●
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„Războiul” de 1000 de ani și negaționismul existenței noastre!„Războiul” de 1000 de ani și negaționismul existenței noastre!

Mircea

Chelaru

IIstoria umanității nu
este o înșiruire de date sta-
tistice. Istoria popoarelor nu
reprezintă viața lor bucolică
și nici nu consemnează
bunele intenții utopice ale
minților luminate. Istoria
lumii este tocmai istoria
faptelor care i-au schimbat
fizionomia civilizației sau i-
au lăsat cicatrici hidoase,
ireparabile. Se mai spune
că ea, istoria, este o cocotă
de lux care flirtează cu cel
care o scrie și se culcă cu
cel care o plătește mai bine.
Nicolò Zeno afirma cu năduf
că s-a săturat să constate
cum istoria a fost tălmăcită
prin spusele mincinoase ale
grecilor, evreilor, dar mai
ales ale romanilor. Nu întot-
deauna cei care au făcut is-
torie au și scris-o!

Istoria scrisă
aparține așadar celui care
are puterea. Acolo adevărul
este totdeauna de partea
învingătorului. Sau a celui
care plătește mai bine. Așa
se face că istoria românilor,
cu nesemnificative excepții,
a fost scrisă cu ”adevăr”
plămădit de cei care ne-au
surclasat prin puterea
numărului, armelor sau ban-
ilor. Mai nou, prin subversi-
une propagandistică și
manipulare mediatică.
Românii au avut mereu
simțul timpului istoric și l-au
convertit în constante iden-
titare păstrate în vestigii lu-
crate, dar mai ales în tradiția
orală și rezistență spirituală.
Insuficient! O eroare care
astăzi se resimte în resursa
noastră de argumente și
alimentează patologia
psihotică a inamicilor natu-
rali.

Am scris cele de mai
sus pentru a înțelege de ce
este nevoie de astfel de
abordare. Mereu am lăsat
pe alții să o facă în numele
nostru și nu de puține ori am
descoperit o Românie
desfigurată, stâlcită de
anateme și uri personale ale
vrăjmașilor mai mult sau
mai puțin declarați. Așadar,
îndreptările trebuiesc a fi
făcute! Consider că aici este
locul să ni-l rememorăm pe
supranumitul ”Apostol al
Neamului”, nimeni altul
decât magnificul Nicolae
Iorga, cu al său profetism de
credință:

”„Făcând parte dintr-
un popor, înfățișându-i viața,
încălzindu-se astfel de toate
silințele și credințele cheltu-
ite în cursul epocilor, mișcat
de nesfârșitele suferințe prin
care a trebuit să treacă
Neamul său pentru ca să
ajungă până la timpul de

față, având în sufletul său
răsunetul tuturor triumfurilor
și înfrângerilor câștigate și
suferite în timp de secole,
istoricul e un bătrân prin
experiență a Nației sale.
Dacă nu-l întrebă alții, el
este dator să vorbească,
ținând la dispoziția contim-
poranilor învățături culese
din vastul câmp al trecutului
studiabil. Prin aceasta el nu
iese din îndatoririle sale, ci
le îndeplinește până la
capăt.(…) …nestrămutata
mea credință este că, într-o
societate încă nefixată și
căzută prea repede din
ușorul entuziasm al începu-
turilor în căutarea pătimașă
a mulțămirilor materiale ale
vieții, istoricul e dator a fi un
animator neobosit al tradiției
naționale un mărturisitor al
unității Neamului peste
hotarele politice și de clasă,
un predicator al solidarității
de rasă și un descoperitor
de ideale spre care cel din-
tâiu trebuie să meargă dând
tineretului ce vine după noi
exemplul” (A.R., Discursuri
de recepție, București,
1911, p.3-24.)

Personal, nu sunt
un scriitor de romane, un in-
ventator de stil livresc sau
făuritor de metafore nemuri-
toare. Încerc doar a fi un
ochi ca o diafragmă de
aparat fotografic care sur-
prinde Clipa și din suma
clipelor să recompun radi-
ografia ascunselor reguli
care ne subminează. Însuși
titlul discursului de față nu
este metaforă. Este realitate
crudă, este realism extras
de sub radicalul unei
conștiințe aproape tragice.
Am încercat să reconstitui
pe parcursul celor o mie de
ani invocați de maghiari ca
fiind ai lor, când și unde a
existat concordia între părți.
Și dacă aceasta a fost
exclusă, unde stă ascunsă
cauza cauzelor pentru a da
explicații înțelepte măcar în
zilele acestui început de
secol inteligent. Este timpul
pentru a ne exprima în
temeiul unor concluzii fără
abatere.

Pentru românii aflați
sub stăpânirea ungurilor
sau, mai apoi, a austro-un-
gurimii, nu numai din
Ardeal, cu excepția celor
care au cedat și s-au con-
vertit la regulile asimilării, Is-
toria a fost ca o cămașă de
forță din care doar moartea
pe roată i-a făcut scăpați. Is-
toria românilor din vintrele
Daciei Transalpine de sub
stăpânirile trecute stă sub
semnul terorii și a
sălbăticiei. În loc de Liber-
tate au avut doar împilare.
În loc de drepturi omenești,
numai tratamente bestiale.
În loc de Civilizație, doar

discriminare!
Toată memoria

colectivă surprinsă de harul
istoricului, cuprinsă de
acuratețea lucidei decantări
își recapătă amploarea și
actualitatea, mai ales acum
când armate întregi de dela-
tori și propagandiști ai
negaționismului se reped
asupra legitimității Statului
Național Român.
” Să ne întoarcem,
totuși, pentru  puțin în timp,
doar pentru a constata
existența aceluiași climat de
uneltiri ostile împotriva
românilor, imediat după
Marea Unire. Să observăm
că nici Ungaria, nici Uni-
unea Sovietică, ba chiar și
alții de pe la sud, nu se
consolează după Marea
Unire realizată de români și
continuă a lua măsuri, a
crea societăți, brigăzi și
organizații de tot felul, care
nu exprimau altceva decât
frustrarea enormă cauzată
lor de Pacea de la Trianon.
În martie 1925 Biroul Politic
Sovietic adoptă o rezoluție
asupra activității din Basara-
bia, care stabilea strategia
și propaganda pentru re-
dobândirea teritoriului.
Măsuri subversive, atacuri
teroriste, acțiuni de sub-
minare a autorității
românești în Basarabia,
totul concură spre acest
scop. Este sugestiv că Las-
zlo Dobos, pe numele con-
spirativ Louis Gibarti,
cominternist vechi, s-a im-
plicat intens în propaganda
antiromânească din Basara-
bia și în pregătirea revoltei
de la Tatar-Bunar.

Colaborarea sovi-
eto-maghiară a continuat să
funcționeze și în absența lui
Bela Kun la cârma Ungariei.
Nu putem sublinia îndea-
juns că scopurile revizion-
iste ale celor două state,
rusesc/sovietic și maghiar s-
au manifestat indiferent de
regim politic ca fiind o
coordonată esențială a
politicii lor externe. Acești
vecini și-au propus obiectiv
”sine-tempora” să dezmem-
breze statul național unitar
și suveran al României, cum
probabil unii continuă să o
dorească și astăzi.   Ba
chiar o afirmă cu nerușinare
și lipsă de teamă pentru
consecințe, din chiar inima
României de azi!

Astfel în 1927, gu-
vernul de la Budapesta a
înființat Liga Revizionistă
Maghiară și Federația
Mondială a Maghiarilor,
organizații prin intermediul
cărora să se stabilească
diferite contacte diplomat-
ice, culturale, academice,
toate cu intenția revizuirii
Trianonului. Din 1927 până
în 1940 Liga a editat 228 de

publicații în 9 limbi, toate
axate pe aceeași obsesie.

Grăitor este faptul
că Sandor Csoori, unul din-
tre fondatorii Forumului
Democratic Maghiar în Un-
garia după 1989, devine
președinte al Federației
Mondiale a Maghiarilor,
organizație înființată în 1927
pentru a emite pretenții teri-
toriale împotriva României,
Cehoslovaciei și fostei Iu-
goslavii. Federația Mondială
a Maghiarilor își continuă
acțiunile de propagandă și
la începutul acestui mileniu,
fiind subvenționată de gu-
vernul maghiar.

În octombrie 1919
Miklos Horthy a compus un
memorandum în care arăta
că pentru reintegrarea
maghiarilor era necesară
distrugerea României. (cf.
Larry Watts, „Ferește-mă
doamne de prieteni”, p. 98)
A pus în aplicare pe deplin
crezul lui după Diktatul de la
Viena în Nordul Transil-
vaniei, când școlile și biseri-
cile maghiare au devenit
instrumente ale acestei pro-
pagande iredentiste. Și
astăzi, în mod tendențios, în
spațiul public din Ungaria
are loc preamărirea lui Hor-
thy Miklos căruia i s-au ridi-
cat numeroase statui. Ce
eroare istorică a făcut
România lui Ferdinand în
1919 punându-l în locul lui
Bela Kun!!!

În 1990 se striga cu
trufie hunoidă „Ardealul un-
guresc, niciodată româ-
nesc” din balconul Primăriei
din Târgu-Mureș, prefig-
urând declarațiile de sece-
siune ulterioare ale
diferitelor consilii secuiești
sau maghiare, arbitrar și ile-
gitim constituite. Apoi s-a
trecut la defăimare publică
prin lobby-uri la toate can-
celariile lumii, prin care
românii sunt calificați ca
barbari, neeuropeni, incapa-
bili de civilizație.

Au cerut drepturi
colective cu un tupeu rar în-
tâlnit, așa cum nu a existat
precedent în Europa. Au
șantajat guverne românești
slabe și temătoare, atente
mai mult la efectele
manipulării decât la gravele
consecințe antinaționale. Ba
unii chiar s-au întrecut „să
facă frumos”, de dragul eu-
ropenismului multicultural,
în fața celor de la Bu-
dapesta, în reuniuni co-
mune ale guvernelor, în
tratarea subiectelor nevino-
vate dar academice ale co-
suveranității asupra
teritoriilor preponderent et-
nice.

Suntem vinovați de
tolerarea exceselor politice
ale unei părți a maghiarimii
coagulată în jurul iredentei

recrudescente alimentată
de Budapesta, excese care
au devenit politică standard
în România  după.
Tranzacționismul politic al
partidelor românești  este
cauza primă a crizei în care
s-a ajuns. Să ne amintim că
și la confruntarea din martie
1990 de la Tg. Mureș s-a
pornit, între altele, tot de la
libertinismul tolerant politic
al lui Ion Iliescu, care le-a
îngăduit discreționar
maghiarilor din România
sărbătorirea prin sfidare a
funestului 15 martie.
Același libertinism l-a mani-
festat și Traian Băsescu față
de problema națională,
care, stând la masă cu
iredentiștii, în propria țară, a
acceptat să i se adreseze în
limba maghiară tocmai cei
care contestă vehement
limba oficială a statului
român.

Apoi trădarea,
îmbibată în capul de carton
al unora crescuți ani buni pe
la Viena, avea să ofere
Fundația Gojdu ca peșcheș
de bună garanție a modelu-
lui franco-german extins pe
orbita dâmbovițeană.

Numai că, în Transil-
vania s-a dat alarma. Spirite
atente și conștiințe ardente
au început demascarea.
Purificarea etnică din HAR-
COV, retrocedările ”in inte-
grum” ale imobilelor,
terenurilor, apelor și
pădurilor, segregarea fizică
a învățământului, satisfac-
erea cererilor mincinoase
ale optanților, și lista este
lungă, s-au făcut cu mâna
spurcată a politicului com-
promis de la București și
ciocanul ucigător al unei
justiții năimite, bine unse, la
unele instanțe din Ardeal.

Ca să nu mai vorbim
de deșănțata propagandă
antiromânească din județele
Covasna și Harghita și de
vizitele premierului Orban –
evident Victor, în aceste
județe cu scopul trucat de a
le întreține ura împotriva
românilor.

-urmare în pagina a 4 a -
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SSe cunoaște în Eu-
ropa că nici o politică de
deznaționalizare n-a fost atât
de aprigă ca aceea susținută
de secole de către Ungaria. În
timp ce minoritatea maghiară a
avut nu doar drepturi, ci numai
privilegii de la 1918 încoace,
incluzând și perioada
comunistă, minoritatea
românească din Ungaria a fost
desființată prin asimilare
forțată. Se întâmplă și astăzi
sub ochii noștri…

Când oare se 
vor trezi guvernele din Româ-
nia  pentru construcția
sănătoasă a relațiilor cu
românii din afara granițelor
țării?

Referindu-se la de-
mersurile de istorie alternativă,
a se citi falsă, din cauza intere-
selor politice din spatele unei
asemenea maculaturi, istoricul
Ioan Aurel Pop, pe atunci rec-
tor al Universității Babeș-Bolyai
din Cluj, astăzi Președinte al
Academiei Române(!!),
constată cu amărăciune și îl
citez cu respect: „Pe acest fun-
dal trist, pregătit de unii dintre
noi înșine, este foarte ușor ca
anumiți factori din afară să
combată unitatea românească,
actul de la 1 Decembrie 1918,
ideea de solidaritate a
românilor ca popor și națiune”

(sursa: facebook).
Și uite așa, încetul cu

încetul, mai nou, pas-cu-pas,
Statul român a devenit un orfe-
linat al românilor abandonați!
Mai mereu în echilibristică
politică, politichia de
Dâmbovița a fost jucată în pi-
cioare, pe ritm de ceardaș, de
falanga politică udemeristă.
Știu că abuzul de putere se
pedepsește prin Codul penal.
Dar tot atât de bine știu că tre-
buie pedepsit și abuzul de
prostie, ca sursă activă a
trădării intereselor Națiunii
Române.

Ceea ce v-am prezen-
tat nu este doar o recuperare a
memoriei imediate rătăcite prin
hățișurile bagabonțelilor zilnic 
mediatizate, ci și un rechizito-
riu incriminant al antiromânis-
mului de tip rasist, al
mentalităților izolaționiste de
tip medieval practicate de
politrucii maghiari băștinași,
prin care își conservă privilegi-
ile câștigate în cârdășie cu cei
neaoși români. Banul și put-
erea lui nu au diferențe etnice!
Iar numărul exemplelor mai de
ieri sau chiar de azi este
zguduitor. Te întrebi cum de
mai existăm!

Cred cu strășnicie că
aceste gânduri pot fi în același
timp și un îndrumar pentru
micii întreprinzători de
românism! Să înțeleagă de ce
anume trebuie să se ferească
pentru a nu mai fi cobaii de

serviciu ai defectorilor de
Neam. Pentru că nu putem să
înțelegem prezentul continuu
fără a întra afectiv în starea de
jenă pentru ceea ce lăsăm să
ne dezonoreze. În mult
trâmbițata conviețuire
interculturală descoperim
atavismele recrudescente ale
popperismului fardat cu prin-
cipiile distrugătoare de națiuni
ale neomarxismului globalizant
de astăzi.

Când ți se dă foc
Steagului Național, când îl
arde pe rug pe Avram Iancu,
când se afișează doliu „gen-
eral” și protest civic de Ziua
Națională a României, când nu
ți se dă o cană de apă sau o
bucată de pâine pe banii tăi (!)
dacă nu o ceri în ungurește, te
întrebi: e doar rodul propagan-
dei sau este chiar ură!? În
acest caz, lupta se mută din
planul etnic în cel al subminării
politice și identitare.

Negarea României ca
stat național suveran și invo-
carea federalizării sau, mai
nou, începerea demersurilor
generale pentru denunțarea
Tratatului de la Trianon, sunt
acțiuni de neiertat contra
existenței naționale a
românilor. Or, cu asemenea
teme nu este loc de așteptare
și nici urmă de toleranță.

La 1 decembrie 1918
pântecele fertil al Istoriei a
născut pe Vatra Neamului,
după secole de travaliu

dureros, Statul Național Unitar
Român. Operă a Noii Ordini
Mondiale Post-Imperii, Statul
Românilor a înfiat toți fii
pământului său sub dreaptă și
nobilă rânduială regală
românească. Și pentru că a
fost o naștere în Timpul Istoric
și nu în maternitatea unor can-
celarii, a avut drept nași chiar
pe Cei Trei Magi de la Apus:
Willson, Loyd și Clemanceau
care au semnat Certificatul de
Naștere la 4 iunie 1920.
Certificați sub semnul Victoriei!
Sub acest certificat de naștere
s-au regăsit și frații noștri
gemeni de atunci, Cehoslova-
cia și Yugoslavia. Este pentru
prima dată în istorie când și
maghiarii au primit un stat re-
cunoscut ”de jure” dar pe care
nu îl recunosc  nici astăzi.
Chiar și după Pacea din 1947,
rigorile Trianonului au rămas
aceleași, cu excepția unei
grele nedreptăți răsăritene
adusă românilor. Însă, odată
cu căderea zidului Berlinului a
început revanșa perdanților
celor două războaie mondiale.
Au fost asasinați frații noștri
gemeni, Cehoslovacia și Yu-
goslavia. Am rămas singuri și
supraviețuitori. Revanșarzii
încearcă să ne desființeze Cer-
tificatul de Naștere. Îl neagă pe
toate căile și mijloacele manip-
ulatorii ale unei lumi amnezice
și superficiale. Pentru a ne
desființa ca Stat Național își
neagă până și propriul statut

european. Se riscă totul pe
cartea insolvenței istorice.
Negaționismul iredentist
maghiar are o țintă fixă:
ROMÂNIA. Iar stataliștii noștri
se întrec în argumente
filosofice și invocări de prin-
cipii! În loc să apere Istoria și
demnitatea noastră de
impostură și ură. În loc să
obligăm prezentul să respecte
jertfa trecutului și să urmeze
Calea Neamului Românesc.

La Alba Iulia și Zlatna
se aude strigătul răstit al
românilor de dincolo de
Carpați către cei care practică
autismul politic la București.
Dar și ropotul de furie al
acelora care au în neamul lor
sute de mii de suflete moldo-
vlahe pierite sub ordinul
„Treceți batalioane române
Carpații”, pentru ca umbra sec-
olelor de umilințe să fie
împrăștiată din sufletele fraților
ardeleni de pretutindeni.

Scriu aceste rânduri
cu gândul la timpul care vine.
Mâine, ziua de azi va fi trecut.
Iar de nu vom ști să ne făurim
demnitatea posterității încă din
timpul vieții, nu vom merita
veșnica pomenire.

Așa am fost și așa
vom rămâne: o Țară, un Popor,
o Credință! „SUNTEM
ROMÂNI ȘI PUNCTUM”.
„TRĂIASCĂ NAȚIA!”

●
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George

Petrovai

SS-au împlinit trei
decenii de la tragicele și du-
bioasele evenimente din De-
cembrie 1989, pe care unii (de
pildă, Ion Ilici Iliescu și ortacii
săi) țin morțiș să le ridice la
rangul de revoluție. Numai că,
ne averizează Curzio Mala-
parte în celebra sa carte
Tehnica loviturii de stat (Editura
Nemira, 1996), istoria omenirii
n-a cunoscut revoluții, ci doar
tehnici insurecționale pentru
preluarea puterii. La rândul lui,
gânditorul Petre Țuțea
consideră că singura revoluție
petrecută în timp, în sensul
„restructurării” omului, a fost
cea înfăptuită de Mântuitor în
urmă cu 2000 de ani: „Atunci s-
a suprapus teandric omul di-
vinizat și divinitatea devenită
om și a fost anulată istoria care
era întemeiată pe conversația
dintre Eva și dracul” (dialogul
Una din minunile lui Dumnezeu
din cartea Între Dumnezeu și
neamul meu, Editura Arta
Grafică, București, 1992).

Vasăzică, adevărata
revoluție sau momentul
schimbării cursului istoriei nu
numai că este rezultatul spec-
taculos-cutremurător al voinței
divine, cu efectiva
prezență/participare a
divinității, dar ea trebuie să
meargă din interiorul omului
spre exteriorul acestuia (fami-
lie, instituții, comunitate,
omenire), prin irezistibilul pro-
ces de iluminare, generat de
vorbele și faptele Absolutului

devenit om…
Or, ce revoluție este

aceea în care, potrivit
înțelegerii prealabile de la
Malta dintre George Bush și
Mihail Gorbaciov, bolșevismul
rusesc și din „sateliții” săi eu-
ropeni este socotit revolut, deci
anacronicul și încăpățânatul
Nicolae Ceaușescu trebuia
mort-copt detronat cu sprijinul
serviciilor secrete de pretutin-
deni (americane, sovietice,
maghiare, israeliene etc.), în
care deșca bolșevico-iudaică
Saul Bruckner (alias Silviu Bru-
can) cerea cu insistență jertfe
umane, inclusiv execuția cu-
plului Ceaușescu, așa ca re-
volta stârnită și întreținută din
exterior să li se pară românilor
ieșiți în stradă și celor din fața
televizoarelor (sic!) că-i o
revoltă populară cu iz
revoluționar, în care nu este
capturat nici măcar un singur
terorist (adevărații „teroriști” din
acele zile infernale erau inge-
nioasele simulatoare video și
audio), iar soldații ajung să se
împuște între ei, respectiv în
care linia a doua a bolșevicilor
autohtoni (moscoviții Ion Ili-
escu, Silviu Brucan, Petre
Roman, Gelu Voican-
Voiculescu, generalul Victor
Atanasie Stănculescu, gener-
alul Nicolae Militaru ș.a.), cu
marele ajutor primit din partea
generalului Iulian Vlad și a
securiștilor săi, înlătură de la
putere prima linie (soții
Ceaușescu și puținii lor fideli),
pentru a umple în mare grabă
„vidul de putere” cu avizii lor
„oameni de bine” (!), cu toții
torturați de ideea unei

democrații originale și a unui
comunism „cu fața umană”.

Cum o atare operă fe-
senisto-neobolșevică nu putea
fi înfăptuită decât cu cadre de
nădejde (foști activiști, securiști
și milițieni), iată motivul pentru
care Iliescu și tovarășii lui s-au
dat peste cap ca să împiedice
aplicarea Punctului 8 al
Proclamației de la Timișoara,
care prevedea îndepărtarea
vreme de minimum 10 ani din
politică și funcțiile publice a tu-
turor lacheilor bolșevici cu mai
mult și mai puțin ștaif. Adică
acea mult necesară lege a
lustrației, prin care Mustafa
Kemal Atatürk izbutise să-i
îndepărteze de la butoanele
treburilor obștești pe foștii
demnitari ai defunctului Im-
periu Otoman, întru reala și
grabnica modernizare a Tur-
ciei…

Numai că ceea ce fus-
ese posibil în Turcia anilor
treizeci, s-a dovedit cu
neputință în România anilor
nouăzeci. De ce? Din simplul
motiv că Iliescu și ortacii săi
(din toată România
postdecembristă) nu erau atât
de fraieri, încât – printr-o
măsură incompatibilă cu etica
neobolșevismului biruitor – să-
și taie craca politrucianistă de
sub picioare. Da, căci atunci
adio Frontul Salvării Naționale
(FSN) transformat în partid și
cele două mandate de
președinte al României (primul
adjudecat în Duminica Orbului
cu un năucitor 85%, al doilea
cu mult mai rezonabilul scor de
60%), adio mandatul de sena-
tor și enormele  avantaje ce

decurg din asemenea
demnități publice (bani cu
sacul, onoruri, casă de proto-
col, gardă de corp, voita nefi-
nalizare a Dosarului Revoluției
etc.), nu în ultimul rând adio
mineriade, sinecure pentru
apropiați și trai pe vătrai pentru
tâlharii porecliți „baroni”.

Nota 1: Nu numai în
mătăhăloasa și atotputernica
tabără pesedisto-iliesciană se
derulau  astfel de ciocoisme,
de-ar fi să ne gândim doar la
originile feseniste ale Partidu-
lui Democrat-Liberal (în prima
fază Partidul Democrat), ac-
tualmente înghițit de Partidul
Național Liberal (PNL), însă
fără șanse reale să-l poată di-
gera vreodată după străvechile
rețete ale absorbției politico-
democratice, necum după cele
ale liberalismului iohanniano-
orbanian. Dimpotrivă, acest
dumicat buclucaș s-ar putea să
zdruncine atât de mult
sănătatea PNL-ului, încât nu
peste mult timp el să fie doar
cu numele național și foarte
puțin liberal…

Fiindcă tot am amintit
de traseismul politic al
formațiunii în conținut fesenistă
și doar aparențial ( a se citi „de
nevoie”) liberală, nu trebuie
uitat faptul că acesta constituie
„sportul” mult îndrăgit de toate
jigodiile cu pretenții și fără pic
de rușine. În cei 30 de ani de
postdecembrism, nu numai că
dreapta liberală s-a înfrățit cu
stânga pesedistă în cadrul
monstruozității numită Uniunea
Social Liberală (USL), în prin-
cipal pentru a-l putea mătrăși
pe președintele Traian

Băsescu (pe-atunci liberalii lui
Crin Antonescu erau la cuțite
cu pedeliștii lui Băse, Boc și
Blaga!), dar unii dintre acești
siniștri traseiști au schimbat de
atâtea ori tabăra, uneori pe du-
rata unui singur mandat, încât
se poate spune despre alde
ăștia că UDMR este singura
poartă politică la care încă n-
au bătut.

Dar nu, ei n-au făcut-o
din oportunism, după cum n-o
vor face nici pe viitor, ci brusc
și-au dat seama că nu-i mai
reprezintă doctrina partidului
pe ale cărui liste s-au văzut
parlamentari, primari sau con-
silieri, așa că este absolut
firesc (sic!) pentru aleșii
postdecembriști (legile nu-i
împiedică, iar de demnitate
puțin le pasă!) să se
împlinească într-ale ticăloșiei
prin trecerea cu nonșalanță de
la stânga eșichierului politic fie
mai la stânga (bunăoară, de la
PSD la Pro România), fie la
formațiunile ce se declară de
dreapta, ba chiar să se
întoarcă după ceva timp de
unde au plecat, atunci când in-
teresele personale și/sau de
clan le cer respectivilor să
devină respingători prin atari
manevre.

-continuare în pagina a 12 a-
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Cezar Adonis

Mihalache

ȘȘi totuși, ai cui
treizeci de ani am „cele-
brat”?… Ai noștri, parte în
parte cei vii, profitorii și
indiferenții? Ai morților,
fericiți că au scăpat de
nepăsarea noastră? Sau ai
veneticilor?… Și ce am
aniversat?… De fapt, nu,
încheierea unui ciclu jubiliar
de trei decenii ar fi trebuit să
fie cuvântul de ordine al
„celebrării”… Căci, la ce
putem afișa că am realizat,
am îndeplinit, am respectat
ca promisiuni pentru ei, Eroii
Revoluției, ar părea mai
degrabă începutul unui cu-
vânt de ferpar de tot atâtea
decenii. Iar astăzi ar fi tre-
buit să fim în stare să
spunem ce vom face din
prima zi a următorului ju-
bileu. Și nu neapărat cu o
privire în viitorul
următoarelor trei decenii, ci
măcar pentru primul an al
acestei noi etape…

Dar, cum poți vorbi
despre viitor când nu ți-ai re-
zolvat problemele trecutului,
nu?!… Și nu neapărat „mar-
ile mistere” ale revoluției. Nu
teroriștii, nu lustrația, nu lis-
tele de falși revoluționari…
Ci, înainte de orice, să
putem spune ce am făcut
pentru noi, ca Națiune… Noi

cei ce, iată, vreme de trei
decenii, nu am fost în stare
să facem o lege de apărare
a românismului, nu am
reușit să punem pe hârtie
nici măcar câteva articole
de lege care să ne apere
simbolurile naționale. Deși
ar fi fost obligația dintâi.
Apărarea Identității
Naționale.

Cu singură o lege
am fi putut cuprinde totul. Și
prezervarea memoriei
înaintașilor, și apărarea lim-
bii române și menținerea
educației la un nivel care să
nu ne aducă, trei decenii
mai târziu, la cifrele analfa-
betismului funcțional…
Deși, într-un fel, poate va fi
mai bine așa, pentru că,
peste alte trei decenii,
măcar nu vor mai exista
analfabeți funcționali care
să încerce să ticluiască ros-
tul unor structuri de logică.
Căci, în acest ritm de
involuție, nu vor mai exista

de fel „cititori” ai nici unui fel
de rând. Nici despre cine
am fost ca Neam, de unde
de am venit și cum ne-am
lăsat „dezlegați” de
rădăcinile noastre. Rădăcini
pe care, singuri, cu
otrăvitele cozi de topor ale
veneticilor în mâni, le-am
distrus doar pentru că ni s-a
spus că așa trebuie…

Cei treizeci de ani
au reprezentat, de fapt,
„momentul” altora… Tot de
celebrare, tot a trei decenii,
cu deosebirea că ei nu au
avut note de ferpar indus-
trial, educațional, social, ori
de conștiință. Ei au avut 
doar plusul aniversării.
Maghiarimea politică…

Și chiar dacă pare
că, pe fond, au repetat
același calambur al
încercării ostentative de a
introduce un proiect de fed-
eralizare, în realitate,
maghiarimea politică nu a
fost deloc mimetică. Și fie și

doar prin faptul că, la cei
treizeci de ani ai noștri, a
avut posibilitatea de a
depune în Parlamentul
României un asemenea
proiect este o dovadă că
doar noi am rămas undeva
în timp. La începuturi. Mai
săraci industrial, economic,
cultural și, mai ales, mai
lipsiți de monumentalitatea
înaintașilor. Căci nici
epigoni nu mai știm a fi…

Să poți depune în
Parlamentul României, ca
senator ori deputat al unui
Stat Național, Unitar și Indi-
vizibil un proiect de lege
care neagă tocmai aceste
fundamente, fără să fii dat
pe ușă afară, iar
formațiunea să-ți fie imediat
dizolvată în Justiție,
dovedește că, pentru ei,
cele trei decenii nu au trecut
degeaba. Chiar dacă așa
pare, chiar dacă așa au
făcut și fac ca lucrurile să
pară!…

Să depui un proiect
de federalizare, ce are un
singur punct comun cu
primele, tupeul, în structură
și metodologie fiind cu mult
mai precis, introducând și
termeni în limba maghiară,
și note juridico-istorice, fie
ele și fantoșe în
jurisprudența oricărei țări,
denotă că ei sunt acolo
unde trebuia să fim noi după
trei decenii. Pentru că se

comportă ca o majoritate, își
impun proiectele cu dreptul
majorității, iar pe noi ne
tratează, și nici măcar nu
avem o lege antidiscrim-
inare care să ne apere, ca
minoritate.

Cum a putut fi depus
un asemenea proiect
anticonstituțional? Cum a
primit un număr de înregis-
trare și un loc în dezbaterea
comisiilor juridice? Sunt lu-
cruri minime care ar trebui
revizuite în procesul de
depunere al proiectelor leg-
islative. Pentru că, alt-
minteri, etapa următoare va
fi aceea în care în forul leg-
islativ va ajunge poate un
proiect de lege care să con-
state încetarea existenței
României ca stat unitar.

De altfel, dacă ar fi
adoptată acestă mizerie
udemeristă, România ar fi în
postura de federație. Și nu
ar avea o singură regiune
autonomă, cea a ținutului
secuiesc, cu cele opt
scaune din lipsă de purga-
tive pre limba lor de iepe, ci,
prin menționarea faptului că
„prefectul face legătura între
o regiune autonomă și stat”,
România ar deveni practic o
federație de județe și en-
clave („ținutul secuiesc”,
„partium”) autonome…

●
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CCunosc în zona
Maramureșului (e de presupus
că la fel stau lucrurile în toată
România) mai mulți foști
activiști, care, în prima fază a
postdecembrismului, s-au sit-
uat cu elan și devotament pe
baricade feseniste, adică acolo
unde din punct de vedere men-
tal-doctrinar se simțeau ca
peștele în apă, pentru ca după
ceva timp (desigur, nu împinși
de vreun capriciu sau în urma
unei schimbări radicale de
mentalitate, ci potrivit unui
amplu și riguros plan fesenisto-
neobolșevic), să o cârmească
spre Partidul Național
Țărănesc-Creștin Democrat
(PNȚ-CD) și/sau  Partidul
Național Liberal, cele mai anti-
comuniste și antiilesciene
formațiuni politice ale acelor
vremuri de entuziasm tot mai
neliniștitor și de speranță tot
mai tulbure.

Odată intrați acești
viermi în interiorul partidelor is-
torice, atâta au dat din gură și
din coate (cică și-au arătat
înzestrarea organizatorică),
până când conducătorii politici
ai respectivelor formațiuni,
neavând ceva mai bun la
îndemână (îndeosebi în
organizațiile locale), i-au con-
siderat vrednici să devină
miniștri, ambasadori, parla-
mentari, consilieri județeni sau
prefecți, astfel contribuind din

plin (cârmuitorii împreună cu
feseniștii deghizați) la atrocea
fărâmițare a liberalilor și la
ieșirea țărăniștilor de pe scena
politicii postdecembriste.

Nota 2: Regretatul
cărturar Nuțu Roșca, fost coleg
de facultate cu poetul Ioan
Alexandru și – la propunerea
mea – primul președinte al fil-
ialei țărăniste din Sighetu
Marmației, îmi povestea cu
amărăciune cum s-a dus la
București (pe banii lui, ca de
fiecare dată) ca să-l înștiințeze
pe Corneliu Coposu despre
infiltrările activiștilor și
securiștilor în organizația pe
care o conducea, respectiv de-
spre marele pericol care pân-
dea întregul partid în cazul în
care fenomenul era general-
izat. Deloc surprins de cele
auzite, Seniorul i-a spus
următoarele: „Domnule profe-
sor, deocamdată să-i lăsăm în
pace, pentru că pe ștampila de
vot nu scrie cine sunt ei. După
alegeri vom începe să facem
curățenie în partid”. Curățenie
nu s-a mai făcut, deoarece n-a
mai fost cu putință într-un sta-
diu foarte avansat de infestare,
în schimb s-a curățat partidul
aproape cu totul…

Ca tragicomedia
postdecembristă să fie deplină,
nu ajunge faptul că această
criminală hoardă fesenisto-
securistă a pus pe butuci
România și a lichidat opoziția
țărănistă pentru ca ei și ai lor,
până la a cincea spiță, să o

ducă mai ceva ca-n sânul lui
Avraam și să poată trage sfo-
rile aparentei puteri democrat-
ice prin noile servicii secrete
(SRI, SIE ș.a.), dar iată că
taman ăștia sunt socotiți
exponenții societății noastre
distorsionate, motiv pentru
care sunt făcuți pe bandă
rulantă cetățeni de
(dez)onoare ai localităților în
care fie s-au născut, fie au
locuit o vreme, localități pe
care, cu contribuțiile lor de
fațadă și întru slavă deșartă,
le-au nefericit după tipicul
rețetei dâmbovițene a neferi-
cirii grosului românilor
postdecembriști din această
țară.

De pildă, nucleul inde-
structibil al acestei categorii de
cetățeni cu moț ai Sighetului
este format din mai mulți foști
și actuali activiști (toți ăștia vor
spune că da, se mândresc cu
faptul că au fost și au rămas
neobosiți activiști pe tărîm
socio-cultural), la care se
adaugă un general de securi-
tate cântecios și născut într-o
comună învecinată, ce în urmă
cu peste 50 de ani a absolvit
liceul de cultură generală din
urbea noastră. Să vezi și să nu
crezi unde este depozitată
onoarea  unei localități, care –
împreună cu toate localitățile
din România ceaușistă – în
urmă cu 30 de ani era
convinsă c-a terminat odată
pentru totdeauna cu sinistrele
stafii ale comunismului:

nomenclaturiști, activiști,
securiști, milițieni!

Formala condamnare
a comunismului de către fostul
președinte Traian Băsescu de
la tribuna Parlamentului, ne-a
arătat cât se poate de clar că
pretinșii noștri democrați sunt
foarte grijulii (mă rog, ameri-
canii s-ar arăta încântați că,
vezi Doamne, dau dovadă de
„corectitudine politică”) cu
coaja realității, dar s-au
obișnuit cu cumplitul ei
conținut: ultimul loc între țările
din Uniunea Europeană la toți
indicatorii nivelului general de
trai, un gol populațional de
peste patru milioane suflete, o
datorie externă de circa 100
miliarde euro, starea
dezastruoasă a educației (tot
mai mulți elevi abandonează
școala, aproape jumătate din-
tre cursanți sunt analfabeți
funcționali), a sănătății, infra-
structurii, industriei și agricul-
turii, corupția înfloritoare (în trei
decenii de postdecembrism s-
au furat vreo două mii de mil-
iarde euro), declinul
moral-spiritual al nației, exas-
peranta birocrație și ineficiență
a instituțiilor etc. La drept
vorbind, ce naiba a rezolvat
statul român în aceste trei
decenii pentru cetățenii de
rând și pentru urmașii celor
care s-au jertfit la
Decembriadă?!

Păi da, fiindcă nici
Băsescu nu credea cu tărie în
filipica sa îndreptată împotriva

regimului comunist (acuma se
știe sigur că el însuși a fost un
vajnic turnător la Securitate
sub numele de cod Petrov) și
nici cea mai mare parte dintre
șparlamentarii de-atunci, corul
acestora ironizându-l pe vor-
bitor și încercând cu
impertinență să-l bruieze. Oare
de florile mărului au făcut-o?…

Iată de ce mi se pare o
veritabilă batjocură
sărbătorirea cu fast, invitați și
fraze sforăitoare a celor trei
decenii scurse de la
Decembriadă, când se știe că
statul român n-a făcut aproape
nimic pentru milioanele de
nefericiți și dezrădăcinați ai
acestei țări, în schimb a făcut
totul (lefuri și/sau pensii
nesimțite, vile luxoase, mașini
bengoase, onoruri, decorații,
deplasări și destrăbălări în
străinătate) pentru aleșii
ticăloșiți, pentru fîrtații acestora
și pentru acei privilegiați
descurcăreți, care au învățat
de la jenanta noastră „elită”
(cacademicieni turnători, pla-
giatori și autoplagiatori) cum să
cadă mereu în picioare.

●


