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ARGUMENT UNIC

Am intitulat, aceastã carte, RUGURI — pentru cã Rugul ºi
lumineazã, dar ºi consumã pe luminãtor...În aceastã lume ºi-n
aceastã þarã — adicã, în lumea de la cumpãna mileniilor 2 ºi 3, în
România de pe Planeta Terra — trebuie sã fie cât mai multe Ruguri,
aprinse unul de la altul, „luminã din luminã, Dumnezeu adevãrat din
Dumnezeu adevãrat“... — doar aºa Neamurile Metafizice, în gener-
al, ºi Neamul Metafizic Românesc, în special, nu vor fi private, respec-
tiv, nu va fi privat de Misiunea Lor/Sa Sfântã, de cãtre Dumnezeu!
Puþin conteazã, în macroistorie, dacã cel care s-a fãcut Rug s-a con-
sumat ori ba — dacã el, Rugul, n-a ºi luminat! Puþin conteazã, în
macroistorie, cât de puternic ai fost 70 sau chiar 100 de ani — dacã
n-ai lãsat, în urma ta, fie ºi o cãrãmidã (arsã!), folositoare pen-
tru construcþia uneia dintre treptele evoluþiei spirituale a Nea-
mului tãu, în particular, ºi a Planetei Spirituale Terra, în gen-
eral!

Soarta individualã, dacã nu e pusã în Slujba Sfântã a Neamu-
lui Metafizic, cel trans-istoric, sau a Lumii Spirituale Terestre — riscã
sã se stingã inobservabilã, în neant... — dacã nu e conjugatã, în mod
desãvârºit corect, cu Soarta Colectivã, a Neamului Metafizic-Metais-
toric, respectiv cu aceea a Lumii Transistorice — SOARTÃ care conþine,
dimpreunã, precum un singur mãnunchi de energii ºi „ipostazuri“,
Trecutul, Prezentul ºi Viitorul, cu oameni, soartã ºi spaþiu — un spaþiu
sacralizat nu doar prin locuire, ci prin jertfa de sine, îmbibatã, de
multe ori, cu sânge ºi infinit zbucium spiritual, pentru a merita locul
acela UNIC — numit PATRIE...Toate Patriile la un loc, în transis-
torie, vor re-forma/re-formula, cu divinã formulã, PARADISUL!

Notã
Textele de mai jos sunt rodul colaborãrii, deosebit de stimulatoare,
cu revistele ARP, ale domnului dr. ARTUR SILVESTRI — ºi cu domnul
dr. ARTUR SILVESTRI, personal. Practic, dacã n-ar fi existat revis-
tele ARP, deci domnul dr. ARTUR SILVESTRI (cãruia îi mulþumim!) —
nici rândurile de mai jos n-ar fi existat, nici cartea...ca urmare, n-ar
fi existat nici exprimarea clarã a unor probleme majore ale Credinþei,
Patriei, Neamului ºi Umanitãþii...
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1. RELIGIE

Nou atentat contra icoanelor ortodoxe!!!
Atenþie! Cãdere de bolovani antiromâneºti!!!

Din nou, românii sunt sub cãderea de bolovani demonici, a
celor din spatele lui Moise din Buzãu!!! Dãm, în acest articol, expre-
sie unei îngrijorãri aproape fãrã limite, faþã de tot ceea ce se întâm-
plã cu Neamul ºi Umanitatea, în aceºti zori de veac XXI, care zori
se pot metamorfoza, teribil de rapid, în amurgul civilizaþiei spirituale,
atât naþionale („La Tronul Judecãþii lui Dumnezeu se vor înfãþiºa toate
neamurile [s.n.] pãmântului, cu regii ºi împãraþii lor“…cf. Apocalip-
sa lui Ioan), cât ºi europene (cum foarte exact formula istoricul mi-
litar Mircea Dogaru, în 25 octombrie 2006, la B1—TV) ºi terestre.
Nu ne dã nimeni dreptul sã-l zeflemisim pe marele profesor Nichifor
Crainic, atunci când acesta proroceºte o anumitã (singurã adevãratã,
prin Duh Sfânt! — cãci îmbinã expresia spiritului naþiunilor-neamuri,
cu religia creºtinã — aducând lumii marea ºi autentica bogãþie/
îmbogãþire de Duh) Uniune Europeanã: „Pacea Europei înseamnã:
pãmânt naþional ºi cer comun“ (cf. art. Rasã ºi religiune).

La 1 ianuarie 2007, România a intrat în UE. Au vârât-o niºte
politicieni total iresponsabili!!! La fel ca la „Circul-Clinton“, la Bucureºti
(când România fusese lãsatã afarã din NATO…), sau la „Curcubeul
lui Bush“ (pe care Bush îl durea, vorba lui Marin Preda, „în bum-
bãreazã“, de România ºi binele românilor) — românii, hipnotizaþi de
niºte lideri de opinie cretini (ori trãdãtori — s-aleagã domniile lor tabãra
unde vor a se-aºeza!) se bucurã (de fapt, s-au bucurat, cu inconºtienþã,
în acel moment de AN NOU… — acum, au coborât într-o mohorealã
indiferentã…mahmurã…) — de nu mai pot/puteau… Orãºenii, dar
ºi þãranii... — ...cã, cicã, „se dã“, dacã intri în UE…Am ajuns, noi,
un popor cu o istorie multimilenarã, prin ADEVÃRAÞII NOªTRI STRÃ-
MOªI — TRACII — noi, cei mai vechi locuitori ai Europei!!! — am ajuns
niºte cerºetori dezgustãtori, care se bucurã — de ce ? — cã li se dã
voie, oficial, de la Bruxelles-Strasbourg, sã existe în casa lor dintot-
deauna!!! ªi, bineînþeles, ca rãsplatã pentru ce era dreptul lor, sã
se lase (vorba neculcianã)“beliþi“ de ºapte piei, mancurtizaþi — sub
mieroase zâmbete ºi pretenþii de ajutor „dezinteresat“… Pe 24
octombrie 2006, Anglia, urmatã de Irlanda etc. — ne-au demonstrat
ce înseamnã cu adevãrat, pentru þãrile estico-ortodoxe, intrarea în
UE: „Treci ºi slugãreºte unde te punem noi, aristocraþii Vestului —
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MARª la agriculturã ºi procesare alimentarã, cât te vãd!!!“ ªi doar
raiul UE puteam sã-l vedem clar, trãgând cu ochiul la vecinii noºtri
unguri — mai vestici decât noi, dar care trec zilnic frontiera, dupã
mâncare, la românii încã nu deplin înregimentaþi UE…Venit la
Bucureºti, pe 27 septembrie 2006, Preºedintele Comisiei Europene,
JOSÉ MANUEL DURAO BARROSO, rânjindu-i complice domnului Bã-
sescu, din stânga sa, a lãmurit, pe ºleau, misiunea komisarului euro-
pean al oricãrei þãri (nefondatoare de gaºcã-UE): „Comisarul european
al unei þãri nu va reprezenta niciodatã intersele þãrii de unde provine —
ci va transmite þãrii de unde provine COMANDAMENTELE UE!“ Ce
definiþie mai clarã a trãdãtorului de Patrie/Neam mai vreþi, decât
cea a komisarului euromân, datã de dl. Barroso ºi acceptatã, hli-
zit, de dl. Bãsescu ?

Cât de idioþi am putut deveni, încât ajungem sã (mai) credem
cã, într-o lume mercantilizatã la maxim, cineva strãin (devenit, printr-o
istorie degenerativã, dacã nu duºman fãþiº, cel puþin adversar, eco-
nomic ºi spiritual!) ar „da“ ceva — aºa, de frumuseþea ochilor noºtri
celor albaºtri, în mod generos ºi dezinteresat!… Drept consecinþã
a oricãrui program strãin de „ajutorare a Estului“ — se pretind Estu-
lui, din ce în ce mai brutal — din ce în ce mai multe cedãri spirituale
(esenþial-ontologice!), dar, fireºte, se întãreºte ºi statutul României
de stârv-colonie, pe care se bat Corbii cei Mari (care se scoalã mai
de dimineaþã: vin Clinton-Bush — ai lor suntem! — americanofono-mâr-
lani de frunte! — se face Reuniune Francofonã cu Chirac-i la Bucureºti —
ai lor suntem! — francofoni la comandã ºi la cataramã! — cãci poate
n-aþi uitat tendinþa, de pânã în anul de graþie 2006, de a se ELI-
MINA, pâº-pâº, franceza, din ºcolile româneºti… — sub pretext cã
„ar fi corespuns doar unor vremi revolute, Socialismului Francez-Frate
cu Socialismul din URSS“… — ºi, de s-or învârtoºa chinezii, japonezii
ori mongolii pânã la noi — vom schimba macazul „ein-zwei“ — ca tot
românul imparþial — devenind sino-japono-mongolofonificaþi…) — CORBI
aflaþi în plinã „operã“ de recolonizare/neo-colonizare a þãrilor lumii.
Priviþi spre învãþãmânt ºi fondurile PHARE: Orice ban primit dina-
fara þãrii, prin aºa-zisele „programe“ — face sã disparã, cu bruta-
litate barbarã, din manualele ºi din sufletele copiilor/tinerilor,
câte un argument de existenþã naþionalã, demnã ºi mândrã (exis-
tenþã de undeva ºi pentru ceva…înalt/sfânt!!!) — câte-un sen-
timent nobil ºi omenesc — ºi va face sã þâºneascã, pe viitor,
câte un butoi de lacrimi ºi unul de sânge, de la fiecare român!
Manualul de Istorie a României alungã aproape orice þine de cuvân-
tul „românesc“: toate-toate sunt în paginã — UE-ul, NATO-ul, Holocaust-ul…
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— mai puþin problemele naºterii, evoluþiei, mândriei, ruºinii, mãreþiei
ºi decadenþei acelui neam amintit doar pe copertã — cel românesc…

Iatã, pe toate canalele TV, începând din seara zilei de sâm-
bãtã, 21 octombrie 2006 — ºi continuând pânã azi, marþi, 18 iunie
2007, când, iar, a rânjit, dement ºi satanic, pe toate ecranele, acel
aºa-zis profesor de la Buzãu, Moise… — au apãrut, cu maximã obrãzni-
cie, reprezentanþi ai unor grupãri nãscute/rãsãrite ca ciupercile dupã
ploaie, cu finanþare externã (pe unele dintre ele, eu le urmãresc încã
din 1990!) — care pretind, sus ºi tare, sã se scoatã religia din ºcoli!!!
— cãci copilul este liber sã-ºi aleagã EL modul de a gândi, simþi…NE-
SIMÞI…DA??? Pãi, nenorociþilor — copilul poate fi declarat „liber“ chiar
ºi sã vã spânzure pe voi ori/ºi pe noi! Sã mitralieze tot ce vede în
faþa ochilor, sã incendieze oraºele ori sã arunce în aer toatã pla-
neta! Voi, drãguþilor, doar nu sunteþi nici proºti, nici orbi — ci numai
niºte odioºi trãdãtori (nu doar de Neam/Patrie, ci ºi, în general,
de Omenire): voi vedeþi bine cã teoria voastrã criminalã, despre
COPILUL-REGE, a dus la împuºcarea, cu revolverul/mitraliera, de
cãtre micuþii „regi“ — a familii întregi, clase de elevi (cf. cazul cutremurã-
tor, din oraºul Columbine, SUA… — prezentat, pe larg, de inimosul
documentarist american Michael Moore) ºi cancelarii de profesori,
la terorizãri ale strãzilor ºi oraºelor, în SUA, Canada, Franþa etc.
Nu-i bai: doar n-a fost de capul lui, ci „regele”a luat exemplul tero-
rismului de stat, care trece drept democraþie-model, în þãrile respec-
tive…ºi la export!

„LIGA PRO EUROPA“ (ºefã: „celebra“ diversionistã Smaranda
Enache!) ºi „SOLIDARITATEA PENTRU LIBERTATEA DE CONªTIINÞÃ“
(ºef: Remus Cernea, un papiþoi care parcã a scãpat din „spirala“ lui
Gregorian Bivolaru!) se fac a uita cã planetele ºi stelele ºi oamenii
nu se miºcã armonios decât prin ASCULTARE FAÞÃ DE LEGI — ºi
Dumnezeu este Suprema Lege: altfel, haosul e gata! Asta vreþi?! Ei
bine, asta NOI NU VREM!!! „Noi“ — adicã educatorii de copii ºi tineri.
Noi nu vrem ca animalului din om sã-i fie indiferentã Moºtenirea
Creaþiei Divine — „minunile naturii“… — nu vrem sã-i fie indiferent
semenul sãu, sã-i fie indiferent dacã acela crapã ori trãieºte — nu
vrem ca societatea oamenilor sã devinã o junglã perfectã, în care
sã vâneze ºmecherii planetei, dupã bunul lor plac, precum iovanii
cu romaniþele lor, precum americanii când produc, pe planeta Terra,
„pagube colaterale“…Copilul nu e „Rege“ — decât prin EDUCAÞIE, adicã
printr-un lung ºi extrem de dificil proces de dezgropare a valenþelor
sale umano-divine, dintre mormanele ºi straturile de sãlbãticie ºi bar-
barie diacronicã (ºi cãpãtatã!) — prin conºtientizarea Spiritului sãu
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de Fiu al lui Dumnezeu — deci, de Creator de Bine — iar nu de Dis-
trugãtor/Aneantizator…Asta o ºtie ºi ultimul membru de trib din
Africa ori Australia: ce altceva este iniþierea, decât antrenarea (extrem
de asprã!), pregãtirea forþelor spirituale, pentru a descãtuºa Fiinþa,
înapoi, în zbor, cãtre Divinitate — iar voi, nenorociþilor, vã faceþi a nu
o ºti?! Fugiþi de ICOANE — ca dracul de tãmâie! Înseamnã, Demone,
cã tu simþi primejdia, PENTRU TINE, a SFINTELOR ICOANE CREªTIN-
ORTODOXE…Biet diavol, supune-te lui Dumnezeu!!! N-ai altã scãpare!
Poþi sã provoci câte cãderi de bolovani vrei, asupra noastrã, a
ROMÂNILOR — Sfântul Duh va transfigura bolovanii tãi în tot
atâþia Sori Luminãtori de Suflet — de Cale, Adevãr ºi Viaþã —
pentru preanecãjitul Neam al Românilor!!! 

Cã elevul nu e obligat sã asculte învãþãturile ortodoxe în clasã?
Sã nu le asculte pentru cã-s ortodoxe (ºi nu puteþi voi înghiþi hapul
Tradiþiei Divine bine pãstrate — ºi vã stau Neamul-Patria-Naþiunea în
gât…) — sau pentru cã-s creºtine???!!! Dar ce rãu a fãcut lumii Hris-
tos??? Catolicul-copil n-are decât (la fel ºi protestantul-copil) sã se
ducã spre ascultare la preotul ori pastorul confesiunii respective —
dar nu sã nu vinã la ora de religie!!! — pentru cã, în vremea asta,
când nu ascultã cuvântul lui Hristos, animalul/bestia din copilul fãrã
educaþie întru divin va putea face ceea ce au mai fãcut oamenii dez-
dumnezeiþi, altfel decât la modul liberal: da? — ori aþi uitat cum comu-
nismul ateu sfãrâma fiinþe, suflete ºi biserici, fãrã nici o urmã de
remuºcare?! Da, cunoaºtem teorii vechi, pregãtite în medii profund
masonice, ºi rãspândite, parºiv, prin geniul negru al „umoristului“
(cu misiuni politico-masonice multiple…) american Mark Twain, care
dã vina pe creºtinism, pentru toate dezastrele lumii (cf. nuvela Strãi-
nul misterios)! Dar sunt niºte minciuni ºi sofisme, pe care numai
oligofrenii le mai înghit: NU HRISTOS ªI NU CREªTINISMUL SUNT
„DUªMANII LUMII“ — CI TOÞI CEI CARE NU-L ASCULTÃ PE HRIS-
TOS! Inclusiv Biserica-de-Zid (instituþia, iar nu cea de DUH) a lui Hris-
tos a greºit enorm, de-a lungul istoriei ultimilor 1000 de ani! 

Cã orice religie e bunã? Fireºte cã „orice”e mai bun decât nimic,
decât ateismul pe care voi, blestemaþilor, îl semãnaþi cu otrãvitã sã-
mânþã, prin „semãnãtoarea“ liberalismului masonic!!! Dar oriºicare
om, cu oarecare pregãtire spiritualã, a aflat ºi a simþit, pânã-n fun-
dul sufletului, cã toate religiile, pânã la Hristos, au fost treptele nece-
sare de evoluþie spiritualã, pânã la Triumful Suprem al Lucrãrii-Evoluþiei
Spiritului Umano-Divin, pe Terra! Nu trebuie tratatã superficial parabo-
la despre spãlarea picioarelor apostolilor, de cãtre Hristos: El mulþu-
mea, astfel, în egalã mãsurã, regnurilor — care asigurã sprijinirea

9



înaltã a Fiinþei întru UMANITATEA SACRALÃ — precum ºi celorlalte
religii, ante-cristice, cã au asigurat ridicarea animalului-om pânã la
Spiritul Creºtinismului, al Evoluþiei Spiritual-Mihaelice!!! Nu prin
Manitu, New Age ori Spiritul Ursului Alb se va reintegra Pla-
neta Pãmânt în Sacralitatea Luminii, evoluând spre MORALI-
TATEA CA NECESITATE — CI PRIN SPIRITUL HRISTIC!!! 

Vreþi sã ne luaþi Credinþa? Vreþi, de fapt, sã ne luaþi Fiinþa!
FIINÞA UMANO-DIVINÃ!!!

Ca urmare, VÃ ACUZ, pe toþi cei care facilitaþi animalizarea
Fiinþei Umane: aºa-zise „societãþi civile“ (de farisei ºi mercenari ai
Masoneriei-Marii Finanþe Mondiale — ori, pur ºi simplu, de imbecili
manipulaþi), care vã erijaþi în apãrãtori ai „libertãþii”false, nihiliste —
fundaþii ºantajiste, care, odatã cu banul, puneþi cuþitul sinuciderii,
în mâna popoarelor/naþiuni, politicieni care permiteþi ca astfel de
societãþi ºi fundaþii sã-ºi impunã, peste ignoranþa bieþilor oameni,
satanismul — VÃ ACUZ, MAI ALES, pe aceia dintre clericii ORICÃREI
CONFESIUNI CREªTINE, care vã ocupaþi de miºmaºuri, de toate
netrebniciile, în loc sã vã ocupaþi de maxima urgenþã a istorei se-
colului XXI, de misiunea voastrã sacrã — Re-îndumnezeirea Fiinþei
Umane!!! — VÃ ACUZ de CRIMÃ ªI DE TRÃDARE A SPIRITULUI DUM-
NEZEIESC-HRISTIC AL PLANETEI PÃMÂNT! Nu-mi bat eu capul — va
avea grijã Dumnezeu de voi! Cãci cele douã „mâini“ ale lui Dumnezeu
sunt: una — MIZERICORDIA (Mila/Iertarea/Iubirea), dar cealaltã —
RIGOAREA (Dreptatea/Ordinea/Re-Armonizarea Cosmicã ºi Fiinþialã).

În calitatea mea de smerit, dar încã neadormit mãdular al
B.O.R. — fac strigare ºi chemare acelor încã netreziþi ierarhi/ pãs-
tori/duhovnici, profund responsabili de turma lor-poporul românilor
— sã se trezeascã ºi sã spunã clar românilor CARE ESTE POZIÞIA
B.O.R. — faþã de intrarea României în UE (intrare AªA — adicã, fãrã
a se supune discuþiei publice pierderile spirituale, pe care le pre-
supune aceastã intrare…) — o „uniune“ extrem de dubioasã, care a
refuzat categoric sã scrie, în constituþia ei, cã civilizaþia Europei este
creatã pe baze creºtine!!! Bineînþeles, asta dacã acelor sus-ziºi ie-
rarhi le mai pasã de Hristos ºi de turma încredinþatã lor de EL!

Masonii aleg patriarh românilor...???!!!
Iatã ce spunea, în 1724, SFÂNTUL SINOD DE LA CONSTAN-

TINOPOL (Sfânt Sinod din care fãceau parte, frãþeºte, ºi reprezen-
tanþi ai Ortodoxiei Româneºti...): „Cei ce vor dezerta de la Ortodoxie
ºi vor pãrãsi pãrinteºtile ºi dreptele dogme ale credinþei ºi Predaniile
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obºteºti ale Bisericii ºi vor decãdea ºi se vor îndepãrta cu inovaþii
ºi cu credinþe absurde ºi cu obiceiuri eterodoxe ºi vor falsifica ºi vor
mãslui adevãrul Ortodoxiei, aceºtia nici nu mai sunt, nici nu se mai
numesc creºtini cu adevãrat, ci se taie ºi se despart de totalitatea
mãdularelor Bisericii, ºi a creºtinilor, ca niºte eterodocºi ºi inova-
tori ºi se izgonesc afarã din sfântul staul ca niºte oi râioase ºi mãdu-
lare putrede“.

Termenul de „inovator“ nu se referã la „înnoiri din lumea mate-
rial-fizicã“, pentru cã pe acestea I le-a dat Dumnezeu omului sã se
joace cu ele, sã le „descopere“... — ci se referã strict la falsele
înnoiri, cele pretins „spirituale“... : aºa-zisa „înnoire spiritualã“
este o aberaþie ticãloasã, care ar pretinde sã-þi „înnoieºti“ (adicã,
mai pe ºleau: SÃ-L TRÃDEZI!!! — iarãºi ºi iarãºi, pe urmele vino-
vatului protopãrinte Adam ºi pe cele ale Iudei Iscarioteanul...
— sã renunþi la El!) Dumnezeul...Adicã, sã-þi atragi ºi sã atragi,
din nou, asupra întregului cosmos, o fãrã de sfârºit amânare a
Iertãrii/Mântuirii Divine...(efectuatã, cum spune N. Bediaev, prin tean-
drie, adicã prin sfântã lucrare/efortul spiritual comun: 1 — al omu-
lui/andros, care-ºi conºtientizeazã ºi regretã pãcatul, ºi 2 — prin
acela de Iertare/ºtergere a pãcatului, din partea lui Dumnezeu/
Theos, Cel care vede ºi preþuieºte eforturile conºtientizãrii umane
de pãcat contra Luminii...).

ªi atunci, cum sã accepte Biserica Ortodoxã „înnoirile“ Franc-
Masoneriei, care a propus, întâi, un pseudo-cult, pe bazele unei/unui
sinergii/sincretism a religiilor pãgâne(„eterodoxia“ despre care face
vorbire Sfântul Sinod de la Constantinopol...), numind zeitatea
supremã „Marele Arhitect“ (deh, masonii revendicându-se de la
medievalii ziditori/arhitecþi de catedrale...), pentru ca, în secolul XX,
sã inventeze New Age-ul, care, de fapt, merge chiar mai departe
decât sã producã involuþia spiritualã spre nivelul politeist, al zeitãþilor
pãgâne: Îl înlocuieºte pe Dumnezeul Cel Viu — cu urletele animalice
ale „muzicii(???) rock, cu sexul, banii, televiziunea, Internetul... 

Dupã Biserica Ciprului (1815) ºi aceea a Greciei (1933), Bi-
serica Ortodoxã Românã va lua ºi ea poziþie, în 1937 — aruncând
ANATHEMA asupra Franc-Masoneriei (ANATHEMA despre care
noi n-avem la ºtiinþã cã ar fi fost ridicatã/anulatã vreodatã, oficial
sau neoficial, de cãtre B.O.R... — cãci nici n-avea de ce: Franc-
Masoneria face, ºi-acum ca ºi-atunci, aceleaºi lucrãri — ºi are aceleaºi
scopuri, cu totul potrivnice lui Hristos ºi Sfintelor Scripturi): 
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„Temei Nr. 785, /1937. Î.P.S. Mitropolit Nicolae al Ardealu-
lui, dã citire referatului cu studiul asupra francmasoneriei, ce i s-a
cerut de Sf. Sinod încã din anul 1934. 

Sf. Sinod însuºindu-ºi concluziile din referat hotãrãºte: 
I. Biserica osândeºte Francmasoneria ca doctrinã, ca orga-

nizaþie ºi ca metodã de lucru ocultã ºi în special pentru urmãtoarele
motive: 

1. Francmasoneria învaþã pe adepþii ei sã renunþe la orice cre-
dinþã ºi adevãr revelat de Dumnezeu, îndemnându-i sã admitã numai
ceea ce descoperã cu raþiunea lor. Ea propagã astfel necredinþa ºi
lupta împotriva creºtinismului ale cãrui învãþãturi sunt revelate de
Dumnezeu. Vânând pe cât mai mulþi intelectuali sã ºi-i facã mem-
bri ºi obiºnuindu-i pe aceºtia sã renunþe la credinþa creºtinã, Franc-
masoneria ii rupe de la Bisericã, ºi având în vedere influenþa însemnatã
ce o au intelectualii asupra poporului, e de aºteptat ca necredinþa
sã se întindã asupra unor cercuri tot mai largi. În faþa propagandei
anticreºtine a acestei organizaþii, Biserica trebuie sã rãspundã cu
o contrapropagandã. 

2. Francmasoneria propagã o concepþie despre lume panteist-
naturalistã, reprobând ideea unui Dumnezeu personal deosebit de
lume ºi ideea omului ca persoanã, deosebitã, destinat nemuririi.

3. Din raþionalismul ºi naturalismul sãu, Francmasoneria deduce
în mod consecvent o morala pur laicã, un învãþãmânt laic, reprobând
orice principiu moral „heteronom“ ºi orice educaþie ce rezultã din
credinþa religioasã ºi din destinaþia omului la o viaþã spiritualã eternã.
Materialismul ºi oportunismul cel cras în toate acþiunile omului, este
concluzia necesarã din premisele Francmasoneriei.

4. În lojile francmasone se adunã la un loc evreii ºi creºtinii
ºi Francmasoneria susþine cã numai cei ce se adunã în lojile ei cunosc
adevãrul ºi se înalþã deasupra celorlalþi oameni. Aceasta însemneazã
cã creºtinismul nu dã nici un avantaj în ce priveºte cunoaºterea ade-
vãrului ºi dobândirea mântuirii membrilor sãi. Biserica nu poate privi
impasibilã cum tocmai duºmanii de moarte ai lui Hristos sã fie con-
sideraþi într-o situaþie superioarã creºtinilor din punct de vedere al
cunoaºterii adevãrurilor celor mai înalte ºi al mântuirii. 

5. Francmasoneria practicã un cult asemãnãtor celui al mis-
terelor precreºtine. Chiar dacã unii adepþi nu dau nici o însemnã-
tate acestui cult se vor gãsi multe spirite mai naive asupra cãrora
acest cult sã exercite o oarecare forþã quasi-religioasã. În orice caz,
prin acest cult Francmasoneria vrea sã se substituie oricãrei alte
religii, deci ºi creºtinismului. 
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În afarã de motivele acestea de ordin religios Biserica mai are
în considerare ºi motive de ordin social când întreprinde acþiunea
sa contra Francmasoneriei.

6. Francmasoneria este un ferment de continuã ºi sub-
versivã subminare a ordinei sociale prin aceea cã îºi face din
funcþionarii Statului, din ofiþeri, unelte subordonate altei auto-
ritãþi pãmânteºti decât aceleia care reprezintã ordinea stabil-
itã vizibil. Îi face unelte în mâna unor factori neºtiuþi încã nici
de ei, având sã lupte pentru idei ºi scopuri politice ce nu le cu-
nosc. E o luptã nesincerã, pe la spate; niciodatã nu existã si-
guranþã în viaþa Statului ºi în ordinea stabilitã. E o luptã ce ia
în sprijinul ei minciuna ºi întunericul. Împotriva jurãmântului
creºtinesc pe care acei funcþionari l-au prestat Statului, ei dau
un jurãmânt pãgânesc(s.n.).

7. Francmasoneria luptã împotriva legii naturale, voite de
Dumnezeu, conform cãreia omenirea e compusã din naþiuni. Bise-
rica Ortodoxã care a cultivat totdeauna specificul spiritual al
naþiunilor ºi le-a ajutat sã-ºi dobândeascã libertatea ºi sã-ºi
menþinã fiinþa primejduitã de asupritori, nu admite aceastã luptã
pentru exterminarea varietãþii spirituale din sânul omenirii (s.n.). 

Mãsurile cele mai eficace ce are sã le ia Biserica împotriva
acestui duºman al lui Dumnezeu, al ordinei social-morale ºi al na-
þiunei, sunt urmãtoarele: 

1. O acþiune persistentã publicisticã ºi oralã de demascare a
scopurilor ºi a activitãþii nefaste a acestei organizaþii; 

2. Îndemnarea intelectualilor români, care se dovedesc a face
parte din loji, sã le pãrãseascã. În caz contrar, «Frãþia Ortodoxã
Românã» extinsã pe toatã þara va fi îndemnatã sã izoleze pe cei ce
preferã sã rãmânã în loji. 

Biserica le va refuza la moarte slujba înmormântãrii, în
caz cã pânã atunci nu se cãiesc (s.n.: practic, aceasta este
esenþa ANATHEMEI!).

De asemenea, le va refuza prezenta ca membri în corpo-
raþiile bisericeºti (s.n.: EXACT CEEA CE NE INTERESEAZÃ
ASTÃZI, 2007!!!). 

3. Preoþimea va învãþa poporul ce scopuri urmãreºte acela
care e francmason ºi-1 va sfãtui sã se fereascã ºi sã nu dea votul
candidaþilor ce aparþin lojilor. 

4. Sf. Sinod acompaniat de toate corporaþiunile bisericeºti ºi
asociaþiile religioase se va strãdui sã convingã Guvernul ºi Corpurile
legiuitoare sã aducã o lege pentru desfiinþarea acestei organizaþii
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oculte. În caz cã Guvernul nu o va face, Sfântul Sinod se va îngriji
sã fie adusã o astfel de lege din iniþiativã parlamentarã.»

II. Întreg referatul împreunã cu concluziile se va tipãri în broºurã
prin Consiliul Central Bisericesc ºi se va întrebuinþa ca mijloc de pro-
pagandã împotriva francmasoneriei. 

Î.P.S. Patriarh prezintã declaraþia fãcutã în faþa Sa, a delegaþilor
lojei francmasone naþionale în frunte cu d-l Pangal, prin care aduc
la cunoºtinþã cã aceste loji se autodizolvã, spre a nu fi confundate
cu Loja Marelui Orient ºi spre a nu se crede cã este împotriva cul-
turii sentimentelor monarhice, naþionale ºi creºtine. El — d. Pangal
— în numele delegaþilor declarã cã toþi membrii lojelor francmasone
naþionale sunt buni fii ai Bisericii Ortodoxe. 

Sf. Sinod ia act cu satisfacþie de declaraþia d-lui Ion Pan-
gal ºi a celorlalþi conducãtori ai masoneriei naþionale române,
cetitã în ziua de 25 Februarie a.c. în faþa Î.P.S. Patriarh Miron,
prin care anunþã cã aceasta organizaþie se autodizolvã. Este
prin urmare de sine înþeles cã hotãrârea Sf. Sinod privitoare
la masonerie nu se poate referi la lojile care s-au dizolvat ºi
prin urmare nu mai existã (s.n.: DAR NU S-AU ÞINUT DE
VORBÃ!!!)).

La orele 13 Î.P.S. Patriarh ridicã ºedinþa, prorogând Sf. Sinod
pentru data de 29 Martie a.c., orele 10 dimineaþa.

PREªEDINTE, 
(ss) MIRON 
Secretar, 
(ss) † GALACTION CRAIOVEANU „
Ei bine, masonii ºi-au pus în gând (mai demult…, dar acum,

în 2007, sunt condiþiile „optime“… — ºi, fie, zic ei, cã au aºteptat,
încã prea mult, aºa „pleaºcã“… — prin plecarea la cele veºnice a
Preafericitului Patriarh Teoctist, un vajnic apãrãtor al Ortodoxiei ºi
al cauzei românismului…) sã ne „înnoiascã“ cu un Patriarh pe
gustul lor ºi rãspunzând, ca o pãpuºã/marionetã, la comenzile
lor (date cu scopuri din cele mai obscure ºi, se cunoaºte, din
statutul lor reînnoit: ANTINAÞIONALE/„GLOBALIZANTE“/
„ETERODOXE“- NEW AGE-iste…)!!!

De unde ºi pânã unde, ºi cu îndreptãþire de la cine, în
Adunarea Naþionalã Electoralã Bisericeascã a B.O.R., din 2007
(în urma plecãrii la cele veºnice, a Preafericitului Patriarh Teoctist
— plecare în împrejurãri omeneºti cu totul tulburi!), se permite stre-
curarea masonilor? Nu e clar cã, dacã ei sunt în Adunare, vor
trage sforile, din toate puterile, ºi sub o comandã straºnicã ºi
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neagrã, care nicicum nu þine de Hristos-Dumnezeu ºi de B.O.R.
— pentru a se alege un Patriarh nu prin Pogorãmântul Sfântu-
lui Duh, ci prin urcarea, din adâncuri, a Fiarei Satanice???!!!

Nu e nicio calomnie, în cele afirmate de noi, mai sus. Nu ºtim
ºi nici nu ne intereseazã „lista lui Cozmin Guºã“ (n-avem o stimã
deosebitã pentru preºedintele P.I.N., ºi nici o încredere oarbã în lista
sa, cuprinzând numele a 13 masoni!!!, care fac parte din Adunarea
Naþionalã Electoralã Bisericeascã…) — dar i-am auzit mãrturisin-
du-ºi, cu gura dumnealor, pe posturile TV, CALITATEA DE
MASONI (ºi nu de vreun rang debil, inferior…), atât pe domnul
Sorin Frunzãverde, cât ºi pe domnul Constantin Bãlãceanu-
Stolnici…

Noi nu suntem decât un simplu mãdular al B.O.R. — dar, dacã
sunt ºi creºtini (cel puþin aºa i-am auzit pretinzând, cã sunt… — ceea
ce mã face foarte sceptic asupra onestitãþii discursului domniilor
lor, de-acum ºi de oricând… — pentru cã, omeneºte, cel puþin, nu
se poate sã împaci cultul lui Satan, al Raþiunii/”Zeiþa Raþiunii“ ilumi-
naþilor… — cu Duhul lui Hristos-Dumnezeu, Mântuitorul prin
IUBIRE!!!), atunci domniile lor, masonii-cetãþeni (presupunem: de/cu
onoare…) nu se vor considera mai mult decât ne considerãm noi,
subsemnatul — ºi, deci, se vor considera supuºi hotãrârii Sfântu-
lui Sinod din 1937, care a aruncat ANATHEMA, asupra Franc-
Masoneriei.

Ca urmare, rugãm pe toþi fraþii creºtini, din sânul B.O.R., sã-ºi
vinã în fire ºi sã se solidarizeze nu cu noi, subsemnatul (o oarecare
voce…), ci cu decizia de ANATHEMÃ a Sfântului Sinod al B.O.R.-
1937 — ºi, astfel, sã se alãture 

1 — protestului nostru, în contra intruziunii Franc-Masoneriei
în soarta B.O.R. — o soartã pe care noi o dorim sã fie sub Sfânta
Mânã a lui Hristos-Dumnezeu ºi prin realul Pogorãmânt al Sfântu-
lui Duh, iar nu urmare a indiferenþei suicidare a românilor, care
sã-l lase pe Satan sã-ºi „facã mendrele“, chiar în Adunarea Sinodalã…

2 — stãruinþelor noastre, pe lângã venerabilul Eugen Ovidiu Chi-
rovici, ºeful MLNR, de a-ºi retrage TOÞI membrii masoni, din Adunarea
Naþionalã Electoralã Bisericeascã (ºi pe cei ºtiuþi de noi, ºi pe cei
ºtiuþi doar de domnia sa…).

Numai în felul acesta, tragem nãdejde cã Sfântul Duh va avea
îndemn sã se pogoare asupra unei adunãri, curãþate de toate ves-
tigiile Întunericului…ºi cã noul Patriarh al României va fi, cu adevãrat,
alesul lui Dumnezeu, pentru Neamul Românilor…iar nu al Duºma-
nului…ºi, deci, cã soarta României va merge pe fãgaº sfânt, iar nu
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pe fãgaº spurcat ºi blestemat, cum încã n-a mai mers… (cu toatã
strãduinþa mare a Celui Rãu, de a stinge ºi Neamul, ºi Biserica Nea-
mului Românesc…). Drept sã spunem, nu suntem absolut deloc
curioºi sã experimentãm, fãrã niciun orizont de Luminã, hazardul
„mersului“ Neamului ºi Þãrii, întru lucrãrile Întunericului…

„Opus Dei“ — falsa „voinþã a lui Dumnezeu“...
Nu facem decât sã amintim (ºi sã subliniem anumite aspecte!),

ceea ce unii dintre cititori ºtiu, deja, prin articolele dlui Florian Bichir,
din ziarul Evenimentul Zilei, din 7 — 8 mai 2006. Iatã doar câte-
va informaþii, spicuite de noi, dintre cele multe (ºi nu totdeauma spuse
cu obiectivism!), furnizate de ziaristul Bichir, despre „Opus Dei“ —
„Opera lui Dumnezeu“: „Fostul prim-ministru Radu Vasile, preotul Vasile
B. Bogdan (n.n.: noi posedãm informaþii ºi despre apartenenþa la
„Opus Dei“ a avocaþilor Rãzvan Pãsculescu, Laszlo Kiss — cu multe
conexiuni la nivelul Prelaturii din Germania, Spania sau Vatican — ),
episcopul Virgil Bercea — sunt doar cãþiva români care au avut sau
au legãturi cu „Opus Dei“. In „Evenimentul zilei de duminicã“, ei au
povestit despre originea, funcþionarea ºi obiectivele uneia dintre cele
mai influente organizaþii din lume.

Constituþia „Opus Dei“ îi sfãtuieºte pe membri sã pãstreze
(citãm): 

„O tãcere prudentã, în ceea ce priveºte numele celorlalþi mem-
bri; nu trebuie sã dezvãluie nimãnui apartenenþa lor la ’Opus Dei’.

’Opus Dei’ reprezintã o adevaratã armatã creºtinã, care nu
poartã uniformã, ci costum ºi cravatã. Soldaþii sunt miniºtri, bancheri,
profesori universitari, jurnaliºti sau avocaþi. Iar toþi lucreazã pentru
împlinirea Operei lui Dumnezeu.

’Opus Dei’ înseamnã aproape 84.000 de membri laici în întrea-
ga lume, la care se adaugã 1.890 de preoþi, vreo 20 de episcopi,
doi cardinali.“

ªi primele comentarii, pe care le socotim nu doar necesare,
ci, în primul rând, de bun-simþ:

1. Ce fel de Dumnezeu adorã cei din „Opus Dei“, dacã, în plinã
erã creºtinã (cel puþin aºa se pretinde, de la Vatican!) — membrii ei
„pãstreazã o tãcere prudentã“? Prin ce se diferenþiazã comporta-
mentul lor, de cel al Masoneriei/Masonilor, care se ºtiu „cu musca
pe cãciulã“, cã numai vorba vine cã ei ar aduce „fericirea ºi pros-
peritatea ºi pacea mondiale“ — când ei, de fapt, seamãnã rãzboiul
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pe unde trec… — iar rãzboiul modern este (se ºtie!) aducãtor de pro-
fituri personale, sau profituri ale unei oligarhii foarte restrânse?

2. Ce fel de armatã ºi-o fi alegând Dumnezeu (dacã este sã-i
credem pe cei de la „Opus Dei“…), dacã aceastã armatã este for-
matã din „miniºtri, bancheri, profesori universitari, jurnaliºti sau avo-
caþi“??? Pot sã zicã fostul prim ministru al României, Radu Vasile
(trecut la catolicism „în miez de noapte, în plinã beznã“…), ori preo-
tul Vasile B.Bogdan, pânã li se va duce gura la urechi — dar Hris-
tos-Dumnezeu a fost, în toþi cei trei ani ºi ºase luni de propovãduire
a Noii Credinþe pe Pãmânt, în rãzboi deschis cu puterea cezaricã;
or, ce reprezintã „miniºtrii“, decât administraþie cezaricã, ce repre-
zintã „bancherii“ decât „mamonismul“ ºi „camãta“, pe care Hristos-
Dumnezeu le înfiereazã cu atâta vehemenþã, încât, pentru prima ºi
singura datã, simte nevoia de a folosi biciul, când îi alungã pe „uzu-
rieri“ — bancherii de azi… — din Templul lui Dumnezeu, acuzându-i cã
au transformat Casa Domnului „în peºterã de tâlhari“…???!!! …ªi
mai sunt ºi „profesori universitari“ — cei care, în majoritate, cel puþin
în ultimul veac, au promovat, pe faþã, marxismul… — aducând de-
magogia la rangul de „artã demonicã“, cu totul dubioasã… — iar cât
despre „jurnaliºti”-specialiºtii de azi ai manipulãrii minþii Neamurilor
Pãmântului, ºi „avocaþi“, cãrora þãranul român le zice, cu atâta plas-
ticitate, „lãtrãi“…Dacã asta e Armata lui Dumnezeu, înseamnã cã
Dumnezeul lor (al membrilor lui „Opus Dei“) seamãnã, la „pozã ºi
figurã“, leit cu Satana…ceva de speriat…

Cât despre cifrele de membri vehiculate, ne nasc pe buze, în
mod automat, fireasca întrebare: dacã Vaticanul pretinde, chiar ºi
prin emisarii lui români (Radu Vasile, Virgil Bercea, Vasile B. Bog-
dan etc.), cã „Opus Dei“ este Armata lui Dumnezeu, oare de ce-i
trage inima la treabã pe aºa de puþini, sã facã „voia lui Dumnezeu“
pe Pãmânt? Nu sunt decât douã rãspunsuri:

a — ori autoritatea Vaticanului este înspãimântãtor de micã…
(ceea ce noi ºtim cã nu este cazul…) — ori

b — ceea ce fac aceºti domni nu este, în niciun caz, „VOIA LUI
DUMNEZEU“, în folosul larg, al omenirii… — ºi, de aceea, cu cât mai
puþini, cu atât se pãstreazã secretul potlogãriilor mai uºor ºi se împart
prada ºi meritele la mai puþini, deci este mai…grasã prada ºi mai
substanþialã/strãlucitoare rãsplata…

Parcã asta e logica din zilele noastre, nu? ªi, se pare, Vati-
canul cezarismului papal, care s-a amestecat (ºi a provocat chiar!)
rãzboaie dezintegratoare de lume (ºi nu ne referim, ÎN NICIUN CAZ,
la trecutul îndepãrtat, pentru care papa Ioan Paul al II-lea a cerut
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scuze, în numele Bisericii Catolice…) — nu deviazã deloc de la aceastã
logicã perfect cezaricã, deci ANTICRISTICÃ!!!

Ce, parcã trebuia sã se ºtie de cãtre mulþi oameni de pe
Pãmânt, cum au fost provocaþi, susþinuþi (în tot felul…) ºi încurajaþi
croaþii (ºi slovenii…) catolici, sã sarã la gâtul sârbilor ortodocºi…???!!!
Sau, cum „Solidarnosti“, aºa-zisa „miºcare sindicalistã“ de la ªantierele
Navale „Ursus”-Gdansk — din Polonia, nu era decât o oficinã a Vati-
canului-cel-Politic/Cezaric (electricianul Lech Walesa era o simplã
fantoºã/marionetã — cu cât mai neºcolit, cu atât mai uºor de „sme-
rit“…!), iar nu „expresia nemulþumirilor populare faþã de sistemul comu-
nist perimat“???!!! Sau, amânarea cu 8 (OPT !!!) zile a protestului
Vaticanului, faþã de izbucnirea, peste noapte, tâlhãreºte, a rãzboiu-
lui/ invazie americanã din/în Iraq (încãlcându-se toate normele juridice
internaþionale!!!) — trebuia sã aibã mulþi martori ai realelor „motivaþii
de tãcere/întârziere“ ale Vaticanului?! etc. etc. etc.

„Hegemonismul“ Vaticanului, reaua-credinþã, aroganþa, foamea
cumplitã de dominaþie cezaricã a catolicismului vaticanez, prin inti-
midarea ºi subminarea celorlalte Biserici Creºtine — toate acestea
s-au vãzut/reflectat clar, în declaraþia publicã, din vara aceasta, a
papei Benedict al XVI-lea… care considerã Singura Bisericã a Tradiþiei
Creºtine, cea ORTODOXÃ — „o bisericã particularã“… ªi dacã-i aºa
de particularã, de ce sã n-o confiscãm noi, Sfântul Scaun — ca pe
orice SRL, din jungla capitalistã…???!!!

De aceea, faptul cã IPSS Nicolae Corneanu, în cadrul emisiu-
nilor de pe postul Realitatea TV, a fãcut propagandã „pe faþã“ pen-
tru „studentul“ catolicilor ºi al protestanþilor vestici (Strasbourg-ul
catolic ºi Bossey — din Elveþia calvinã…) — IPSS Daniel, Mitropolitul
Moldovei, ni se pare relevant pentru forþele care „împing“ din spate,
azi, în ANB — în problema (”capitalã“ nu doar pentru noi, ortodocºii…
— ci ºi pentru duºmanii cei mai înverºunaþi ai Ortodoxiei…) a alegerii
Noului Patriarh…(Este tare greu de crezut cã va simþi îndemn Sfân-
tul Duh, sã se pogoare într-o adunare în care colcãiesc cele mai
strãine de Dumnezeu interese!!!…). Vor fi fiind ºi ex-securiºti (noi
am zice cã, mai curând, foarte liberali „sereiºti“…), ºi masoni (noi
am susþinut acest lucru, nu „mânaþi“ de „lista lui Guºã“, ci având
propriile noastre informaþii, foarte directe!), printre membrii ANB —
dar, fie-ne iertat, cezarismul vaticanez depãºeºte, în influenþã ºi vehe-
menþã, toate celelalte „miºcãri subterane“ din ANB, la un loc…

Nu degeaba dl Bichir foloseºte, atunci când vrea sã denu-
meascã „Opus Dei“ — sintagma „Mafia lui Dumnezeu“… (Mai þineþi
minte, probabil, cum bãtrânul naº sicilian, Vittorio Corleone, când
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voia sã sugereze cã are la mânã, cu tot cu suflet, cu viaþã ºi cu
moarte, pe cineva… — avea expresia: „I-am fãcut o propunere pe
care nu o va putea refuza…“ — sã vedem ce propuneri „de nerefuzat“
se vor face în ANB…pentru cã e clar cã degeaba se semneazã diverse
liste de susþinere a unor înalþi prelaþi ortodocºi patrioþi ºi buni români…
— listele acelea vor rãmâne la coºul de gunoi al ANB, date fiind…datele
problemei, în variantã vaticanezo-newyork-ezã…). Auziþi cum sunã:
„Mafia lui Dumnezeu“…Evident, nu a adevãratului Dumnezeu — „cãci
se vor scula atunci (n.n.: adicã, acum, pentru cã vremurile vestite
de apostoli au cam venit/s-a cam „plinit“ vremea…) mulþi hristoºi
mincinoºi“ — ci a „Adversarului“…

Mai jos, nu facem decât sã redãm informaþie „brutã“, din cea
oferitã de dl Bichir, în legãturã cu anumite aspecte ale organizãrii
ºi istoricului „Opus Dei“ — aspecte pe care autorul articolului de faþã
fie nu a avut cum sã le verifice, fie la care nu are de adãugat ceva
— ºi, deci, nici nu va interveni cu vreun comentariu:

Mafia lui Dumnezeu — Florian Bichir, Evenimentul Zilei, 7
mai 2006

Evoluþia unei forþe religioase
1902. Jose Maria Escriva se naºte într-o familie din clasa de

mijloc, în regiunea spaniolã Aragon.
1928. Escriva, acum un preot care trãieºte în Madrid, are o

viziune (în care „Domnul îºi exprima dorinþa ca Opus Dei sã existe“)
ºi pune bazele organizaþiei care-i va ajuta pe laici sã gãseascã sfinþe-
nia în viaþa ºi munca de zi cu zi.

1939. Escriva publicã „Calea“, o carte cu 999 maxime spirituale.
1962. Conciliul II al Vaticanului se deschide, împãrtãºind vi-

ziunea lui Escriva asupra activismului laic.
1975. Moare Escriva; Alvaro del Portillo, un prieten apropiat

al acestuia, este ales succesor.
1982. Papa Ioan Paul al II-lea acordã Opus Dei statutul de

prelaturã personalã.
2002. Papa Ioan Paul al II-lea îl canonizeazã pe Escriva, la doar

26 de ani dupã moartea acestuia, portretizându-l ca pe „un sfânt
al vieþii de zi cu zi“.

Categorii de membri
Laicii
Supranumerarii (70% din totalul membrilor) pot sã fie celibatari

sau cãsãtoriþi. Aceºti membri ai Opus Dei trãiesc în propria casã.
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Numerarii s-au angajat sã fie celibatari, sã trãiascã în sãrã-
cie ºi ascultare. Continuã sã-ºi exercite profesia ºi trãiesc în reºedinþe
(nemixte) Opus Dei.

Supleanþii sau oblaþii sunt membri care au fãcut legãmânt de
celibat apostolic, dar nu sunt pe deplin disponibili pentru sarcinile
apostolice. Locuiesc în general cu familiile lor. Unii numerari sau
supleanþi sunt chemaþi pentru preoþie ºi formeazã clerul propriu al
Opus Dei.

Preoþii
Numerarii reprezintã clerul Operei Domnului. Fac parte din

Societatea Sacerdotalã a Sfintei Cruci (asociaþia de preoþi a Operei
Domnului).

Mai sunt ºi cooperatorii sau colaboratorii. Aceºtia nu sunt mem-
bri Opus Dei ºi pot sã nu fie creºtini sau catolici.

2,8 miliarde de dolari
Potrivit unuia dintre zvonurile care circulã despre Opus Dei,

trecerea pe care organizaþia o avea la Papa Ioan Paul al II-lea s-ar
fi datorat faptului ca Opus Dei ar fi finanþat „Solidaritatea“, dar ºi
cã ar fi ajutat banca Vaticanului sã scape basma curatã dupã scan-
dalul din 1982.

John Allen, jurnalist ºi critic al Vaticanului, care a publicat în
2005 o carte despre Opus Dei, ºi expertul sãu financiar, Joseph
Harris, au descoperit cã Opus Dei are proprietãþi în valoare de 344,4
milioane de dolari în America ºi o avere globalã estimatã la 2,8 mil-
iarde de dolari. (A. D.)

Câtã putere are Opus Dei?
În cei 78 de ani de existenþã, Opus Dei a acþionat ca un mag-

net de zvonuri. Gruparea a fost acuzatã cã a folosit averi imense ºi
ºi-a cultivat influenþa pentru a face aproape orice, de la susþinerea
dictaturii spaniolului Francisco Franco, la grãbirea sanctificarii pãrin-
telui Opus Dei ºi la „plantarea“ adepþilor sãi conservatori în toate
guvernele, de la Varºovia la Washington.

Unii spun cã cel mai mare secret al Opus Dei este implicarea
sa în politica internaþionalã. Noul regim conservator al Poloniei include
ºi un ministru Opus Dei, alãturi de alþi câþiva oficiali, potrivit spuselor
unuia dintre directorii grupului Opus Dei din Varºovia, citat de revista
„Time“.

În Peru, Juan Luis Cardinal Cipriani, primul cardinal Opus Dei,
a spus: „Cele mai multe grupuri care luptã pentru drepturile omu-
lui sunt de fapt fronturi pentru miºcãri politice marxiste ºi maoiste“.
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Ani întregi, catolicii de la Washington au pãstrat o listã infor-
malã a oamenilor Opus Dei suspuºi, precum judecãtorul Antonin
Scalia, senatorii Rick Santorum ºi Sam Brownback, editorialistul
Robert Novak ºi fostul ºef FBI, Louis Freeh, aratã publicaþia „Time“.

„Românii din Opus Dei“ — Florian Bichir, Evenimentul Zilei,
8 mai 2006

Dezvaluiri. Ordinul catolic e o influentã armatã secretã,
botezatã „Mafia lui Dumnezeu“

Fostul prim-ministru Radu Vasile, preotul Vasile B. Bogdan ºi
episcopul Virgil Bercea sunt doar câþiva români care au avut sau
au legãturi cu Opus Dei. În „Evenimentul zilei de duminicã“, ei au
povestit despre originea, funcþionarea ºi obiectivele uneia dintre cele
mai influente organizaþii din lume.

Constituþia Opus Dei îi sfãtuieºte pe membri sã pãstreze „o
tãcere prudentã în ceea ce priveºte numele celorlalþi membri; nu
trebuie sã dezvãluie nimãnui apartenenþa lor la Opus Dei“.

Opus Dei reprezintã o adevãratã armatã creºtinã, care nu
poartã uniformã, ci costum ºi cravatã. Soldaþii sunt miniºtri, bancheri,
profesori universitari, jurnaliºti sau avocaþi. Iar toþi lucreazã pentru
împlinirea Operei lui Dumnezeu.

Opus Dei înseamnã aproape 84.000 de membri laici în întrea-
ga lume, la care se adaugã 1.890 de preoþi, vreo 20 de episcopi,
doi cardinali.

Oficial, Opus Dei nu acþioneazã în România, dar e greu de ima-
ginat cã cea mai influentã organizaþie catolicã putea ocoli o þara la-
tinã cu peste un milion de credincioºi catolici.“

Românii rãmân orfani de patriarh,
numai cu Dumnezeu…

Când am vãzut cã acela pe care Colegiul Electoral Bisericesc
l-a votat cu 95 de voturi, nici sã deschidã gura a româneºte nu-i în
stare, atunci mi-am dat seama cã Dumnezeu ne þine, încã pentru
lungã vreme, sub dreaptã osândã, pentru pãcatele noastre cele multe
ºi negre — ºi c-am rãmas orfani de Patriarh, numai cu Dumnezeu…
pentru încã lungã vreme de pocãinþã ºi adâncã ºi prea-adevãratã
smerire…

Vom râvni, îndelung, însetaþi, dupã Tatãl de Duh, dus la Ceruri,
pe 30 iulie 2007, ora 17 (probabil…), cel ridicat ºi chemat de Dum-
nezeu ca sã fie fãcut Îngerul ºi Steaua Luminãtor-Cãlãuzitoare ºi Ocroti-
toare a Neamului Românesc, dar cu aripile încã legate de Dumnezeu…
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— pânã ce ne vom cãi din strãfundul sufletului, pentru rãutatea, stri-
carea ºi nemerniciile care ne-au înnegrit fiinþa, ca de o spurcatã
zgurã… ªi, prin faptele noastre fãrã mãsura luminii, ne-am chemat,
din Cer ºi din iaduri, osândã, sã vedem în Scaunul în care stã, de
obicei, Pãstorul, Pãrintele, Ocrotitorul unui Neam ORTODOX — pe
Diavolul, cel care nici din limbã nu poate da omeneºte!!! Înspre ce
ne poate cãlãuzi unul care nici limba nu ºi-o miºcã a suflet/DUH
ORTODOX, în gurã — dacã nu spre râpi de prãpãstii ºi bezne?!

...Strãbunii noºtri se trãgeau, pe timpul urgiilor, al nãvãlirilor
de tot felul de lifte, în munþii înalþi ºi-n codrii merei. Noi ne vom trage
în umbra de ocrotire a lui Dumnezeu, ºi-n vârful Rugãciunii noastre-
Scarã cãtre Cer…

...Neam Românesc, prãbuºeºte-te în fãrã de rãgaz Rugãciune,
Rugã aprinsã cât sã topeascã recile lespezi ale bisericuþelor ºi mânã-
stirilor, cu sfinþi rãbdãtori ºi martiri pe pereþi ºi catapetesme!!! —
...prãbuºeºte-þi trupul în adâncã ºi neîntoarsã cãinþã, spre a þi se
înãlþa, spre Dumnezeu iarãºi, Duhul... — ce fostu-þi-a plecat, ºi, pânã
acuma, prea întors spre pãmânt!!! Numai aºa iertat vei fi de-orfãnie
ºi îþi vei dobândi drept, iarã, la Cãlãuzã ºi la de Luminã Pãrinte, aici,
pe Pãmânt! NUMAI AªA, CERU-NCRUNTAT DE SÂNGE, DIN
AMURGIREA ZILEI DE 12 SEPTEMBRIE 2007, SE VA SCHIM-
BA, IAR, ÎN CER DE RÃSÃRIT DE LUMINÃ!!! 

…ªi vom sta, aºa, orfani de Tatãl trimis de Domnul pe Pãmânt,
orfani de Pãstorul din Tronul Patriarhal, pânã ce Preabunul va hotãrî
cã s-a mai albit-luminat spre bunãtate ºi spre iubire de semeni Duhul
nostru, cel care mohorâtu-s-a de moarte, în ultimii timpi… — pânã
ce Hristosul Neamului Românesc ºi al Lumii ne va fi iertat ºi va fi
dezlegat aripile Celui de-al Cincilea Patriarh, cel chemat ºi zburat,
sã ne fie ºi stea neclintit luminat, acolo, pe boltã — precum un
LUCEAFÃR DE NÃDEJDE ÎN CERURI — ºi pânã ce pãcatele veninoase
din noi vor fi scãzut, iar Iubirea de Adevãr ºi de Drept ºi Pãsarea
de Semeni vor fi crescut într-atât, încât Domnul Dumnezeu sã punã,
din nou, în mâna noastrã, Fãclia de Neam Ales, care sã Lumineze,
iar nu sã ofileascã Grãdina Maicii Domnului!!! — ...ºi va aºeza pe Bolta
Seninã a Tronului Patriarhal, iarãºi, pe un slãvit Înger de-al sãu
(Frate-ntru Duh cu cel în Luminã chemat)...un nou Înger cu aripile
strânse la piept…ºi-apoi desfãcute spre pãrinteascã-mbrãþiºare-ntru
Sfânt Duh Ortodox, iar nu spre pierzare...
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Nedumeriri dureroase ºi implorarea Duhului
Sfânt, pentru transfigurarea întâistãtãtorului

ortodoxiei româneºti…
Prieteni nedumeriþi din Ardeal mã întreabã dacã noul Patri-

arh este iubit în Bucovina si Moldova… — pentru cã, altfel, nu-ºi explicã
alegerea lui, de cãtre ANB…

...Nu, IPSS (viitorul Preafericit...) Daniel nu este iubit de nimeni
de la noi, din Bucovina: îmi pare rãu s-o spun, dar IPSS Daniel n-a
grãit adevãrul, când a vorbit (ºi, mai ales, a pus propaganda sã
vorbeascã...!) despre „realizãrile“ lui la sfintele mânãstiri voievodale
bucovinene...Eu sunt omul locului, pe mine nu mã poate „duce cu
preºul“... Am scris în acest sens, nu demult, un material pe care
l-am publicat în revista Contraatac, de la Adjud... — Batjocorirea
Patrimoniului Naþional! (pelerinaj într-o ranã deschisã: Buco-
vina româneascã, azi…). Scriere perfect inutilã…pentru cã alegerile
de Patriarh s-au fãcut cum s-au fãcut, nu mai insist…

Iar aici, în Moldova de Mijloc-Sud (Vrancea-Bacãu), oamenii sunt
indiferenþi APROAPE COMPLET... — faþã de chestiunea Patriarhu-
lui... — ...ºi nu prea au dreptate ºi nici dreptul sã fie aºa! Pentru cã
e vorba de un Întâistãtãtor foarte tânãr — deci, în mod normal,
e/va fi vorba de o foarte lungã perioadã de „pãstorire“, de cãtre
el-Daniel, asupra românilor... — ºi semnele augurale nu sunt dintre
cele mai bune...

Doar pentru zona Iaºului a facut foarte multe... — de fapt, acolo
ºi-a ºi fãcut propaganda...!!! Dar, sã mã ierte Dumnezeu, românilor
ortodocºi de azi nu ºtiu dacã le era de lipsã, în primul rând, un „ma-
nager“... — cât, cred eu, cu capul meu prost — înainte de orice, aveau
nevoie de un urmaº demn al Preafericitului Teoctist, care sã-i
þinã uniþi în credinþa strãbunã, împotriva marilor urgii ºi ispite
ale necredinþei, desfrâului, egoismului/individualismului, lãcomiei
criminale, necuviinþei, pervertirii ºi iresponsabilitãþii morale...
— care tot nãvãlesc dinspre Apus/Amurg...

ªi se mai ºopteºte asupra multor aspecte ale personalitãþii
sale… — neuitându-se cã l-a premiat, cu un înalt premiu bisericesc,
pe rocker-ul Vlad Craioveanu, supranumit, de unii, „Bucifal“…ºi cã
„manageriat”-ul IPSS Daniel seamãnã, mai curând, a strângere de
avere cezarico-papistaºã, decât a smeritã jertfã ortodoxã, pentru/
întru Hristos…

…Sã dea Dumnezeu sã mã înºel (îmi doresc fierbinte sã mã
înºel!!!), dar nu prea cred: vor veni/vin, deja, vremuri de mare
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primejdie a Duhului, iar noi suntem singuri ºi începe turma sã se
cam risipeascã...spre bucuria lupilor flãmânzi...

Aº vrea, din adâncul sufletului, sã greºesc, în aceastã privinþã
— ºi sã-i dea Dumnezeu Preafericitului Daniel UN NOU SUFLET...
— sã aibã o sfânta viziune, POGORÃMÂNT AL SFÂNTULUI DUH ªI
PORUNCÃ SCRISÃ PE CERURI CU FOC!!! — prin care sã i se
arate Calea cea Adevãratã ºi Dreaptã, pe care trebuie sã
cãlãuzeascã el Neamul Românesc...

ªi?...
Aflu, chiar în acest moment (9 octombrie 2007, ora 17), cã

„Pimen, arhiepiscopul B.O.R. de Suceava ºi Rãdãuþi, a primit ver-
dict de poliþie politicã de la CNSAS“.

ªi?
Ce-i cu asta? Eu sunt bucovinean de baºtinã, ºtiu absolute toate

imensele, supraomeneºtile strãduinþe ale acestei autoritãþi spirituale
incontestabile (pentru oamenii locului, cel puþin!), de a pãstra Biser-
ica Ortodoxã în toatã curãþia ei de Duh. Declar, în numele Bucovinei
care m-a nãscut, cã, pentru noi, bucovinenii, al nostru vlãdicã Pimen
este cât ºi un sfânt, plutind ca un abur de Duh, pe deasupra pãmân-
tului ãsta plin de reptile umane…precum membrii CNSAS-ului. Puþin
ne pasã nouã de gãselniþele acestor dihori!!!

Altceva mã împunge în inimã, aflând cã ºi vlãdica Bartolomeu
Anania este cu „sabia lui Damocles“ deasupra capului: nu cumva
Dumnezeu ne pedepseºte grozav, cu nelucrarea transfiguratoare de
Duh, asupra noului nostru Patriarh — cu amânarea ascultãrii rugilor
noastre aprinse…ºi încep prigoanele ºi rãzbunãrile?!...Cãci prea puþinã
vreme trecut-a de când vlãdica Bartolomeu ar fi putut fi ales în Înal-
tul Tron Patriarhal…ºi nu a fost sã fie, sau s-a lucrat „cu nefiresc
spor“ sã nu fie ceea ce mulþi ar fi vrut sã fie Voia Duhului Sfânt, iar
nu expresia lucrãrilor omeneºti „pe sfoarã“…

În plus, nouã, celor din Bucovina, ne miroase toatã „afacerea“
asta, ca o punere în scenã, cu actori dinafara þãrii ºi cu voinþe dina-
fara Ortodoxiei…Un film „coproducþie“…Satana et Comp.!!!...

Dacã aºa vede noul vlãdicã de la Palatul Patriarhal „pacea
creºtineascã“, atunci e de rãu, pentru Neamul ãsta amãrât al
Românilor…

Oricum, þinem sã-i anunþãm, pe toþi „lucrãtorii catacombelor
dracului“, de la CNSAS, cã, ºi de-or da verdict de „Hannibal Lecter“,
nu doar de „poliþie politicã“ (…de câte nevrednicii/nãstruºnicii n-or
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fi fiind în stare, niºte pitecantropi scãlâmbi la suflet, precum cei de
la CNSAS, care n-au simþit, prin ei, niciodatã viscolind Duhul Dum-
nezeiesc…?!), pentru vlãdicii noºtri aflaþi în toiul de dumnezeiascã
lucrare, noi tot vom îngenunchea în faþa lor ºi tot le vom sãru-
ta sfinþitele lor mânuri, prin care Duhul Sfânt îºi plineºte trea-
ba cea de obºte, asupra Neamului Românesc…Noi credem numai
în ceea ne aratã Dumnezeu, prin lucrarea aleºilor Sãi, iar nu în
mugetele ºi rãgetele necontenite ale Fiarei Flãmânde, pururi înne-
bunitã, turbatã de furia împotriva SENINEI VICTORII A LUMINII SFINTE…

Ecumenism newage-isto-manelist, la Sibiu —
sau Hristos, baba ºi mitraliera… (impresii

proaspete de la Cea de-a Treia Adunare Ecu-
menicã Europeanã, de la Sibiu)

Am deschis televizorul, absolut întâmplãtor, în seara zilei de
8 septembrie 2007, pe TVR-2. ªi ce-mi vãzurã ochii? O adunare
de „fãclieri“, ca cei din Ku-Klux Klan — iar sus, pe o scenã mare, se
îngrãmãdiserã, ca oile, niºte purtãtori/purtãtoare (unii/unele
þanþoºi/þanþoºe, alþii/altele cu ochelari de scafandru, negri/siniºtri,
cu mutre de handicapaþi/handicapate 100%… — scriu ambele va-
riante, de masculin ºi de feminin, ca sã nu greºesc cumva, cãci nu
se prea deosebeau...acolo...) — cum spuneam, purtãtori/purtãtoare
de steaguri/stindarde, pe care Crucea era desenatã, în fel ºi chip…
— ºi toþi „þanþoºii“ ºi „þanþoºele“, în blugi, ºi declamând, cu ifos, numele
lui „Cristos“…Dacã ar fi fost doar fãcliile, steagurile/stindardele, cu
crucile acelea, care de care mai „combinate“, încârligate ºi mai pocite,
aº fi zis cã e vreo adunare neo-nazistã…dar, toþi/toate „nedefiniþii/
nedefinitele“, declamau (þanþoºi/e ºi þapoºi/e, nevoie mare, cu piep-
tul scos înainte, ca actorii la final de carierã…) numele lui
„Cristos“…(Pe ici, pe colo, se iþea câte un moº în blugi, cu tichiuþã
ca Nichipercea ºi cu rucsacul în spinare — ºi el, rucsacul, fãcut din
blugi…). Ce sã fie-ce sã fie?! 

Peste 2 — 3 minute, scrolurile au rulat: …„A TREIA ADUNARE
ECUMENICÃ EUROPEANÃ, DE LA SIBIU“…A, da, „Sibiu, capi-
talã europeanã“…Mda…Mã rog, ºi de ce „blugiºtii“ ºi „ochelariºtii“
cei siniºtri ºi handicapaþi, declamau, cu aºa ifos, numele lui „Cristos“?!
ªi agitau fãcliile ºi stindardele, belicoºi nevoie mare?! 

Doi…doi CE? — cã erau cam „androgini“, amândoi… — dar grã-
sunul se declara în rol de „bãrbat-soþ“, iar…celãlalt, se declarã
„cealaltã“, adicã „femeie-soþie“ iubitoare…(dar, cum se vedea clar

25



cã nu-i era familiarã limba româneascã, ci aia ungureasco-secuiascã,
am dat din umeri, atunci când „ea“ [?] a început sã repete, ca o
placã stricatã: „El erÀ…el Éra…Èl era…“…Cred cã tot despre „Cristos“
voia sã zicã ceva, dar nu sunt deloc sigur… — ºi pân’ la urmã, n-a
prea putut s-o zicã...). Or fi fost…”soþ ºi soþie“ — dar tot nu ºtiu care
sã fi fost „soþ“, ºi care „soþie“…sã fie sãnãtoºi, la ei, acasã… 

„Turma“ (efectivã!) de „blugiºti“ a voit, apoi, sã imite citirea
evangheliilor…ÎN 12 LIMBI!!!… — cum altfel?! — la modul „ºatafetar“:
ca la v-aþi ascunselea — unul zicea „uni“, altul „doni“, al treilea „trini“,
al patrulea „pici“, urmãtorul „arde“, ºi se auzea apoi: „moara“ — …iar
ultimul se repezea speriat:: „Popovici!“…

Din când în când, ieºea din întuneric unul cu mutrã de killer
sau de Mike Tysson, cu cravatã albã, care zbiera cã: „Aceasta este
adunarea care-i place lui Hristos!“ …Mã rog, eu eram convins cã
Hristos-Dumnezeu are gusturi mai bune, dar dacã aºa zicea geala-
tul cu cravatã, cine mai ºtie…- între timp, s-or fi schimbat multe în
lume, nu?…Secolul vitezei...pânã ºi (sau: mai ales!) în materie de
gusturi...

…Mi-a pãrut tare rãu cã tocmai cel pe care-l lãudam, într-un
articol, acum câteva sãptãmâni, precum cã-i unicul artist român care
mai ºtie sã facã deosebirea între „popular“ ºi „tradiþional“ a cãzut
în capcana acestui mare circ new-age-isto-manelist…GRIGORE LEªE,
probabil ros ºi el, pe dinãuntru, de demonul faimei cu orice preþ, s-a
pretat la o penibilã amestecãturã de cântec arhaic, cu „balerine“
de manele, zghihuindu-se, buricându-se ºi dându-se, toate, de cea-
sul…nopþii, în juru-i…

Iar dupã ce a ieºit din scenã Leºe, a intrat o doamnã mai în
etate (sã nu-i zic chiar „babã“…), cu aere de vestalã ori de druidesã
(numai numele era franþuzesc: Mireille Marie…), ºi a început sã bâigu-
ie/bombãne, acompanitã de tobe indiene, de samishenuri japoneze
ºi de câte alte zbârnâitori ºi bâzâitori ºi alte drãcii (care se voiau
creatoare de atmosferã a unui templu buddhist…), sã sugereze, cicã
(explica, din beznã, ca Ucigã-l Toaca, disk-jockey-ul...) „sincretismul
tuturor religiilor terestre ale momentului“…Prost moment, de un prost
gust de-a dreptul nãucitor!!!

…La un moment dat, niºte/alþi disck-jockey (de sexe nedeter-
minate) au aprins, cu flãcãri mari ºi fumegânde (imediat, m-am gân-
dit, îngrijorat, dacã vorbiserã cu pompierii, înainte de spectacolul
de circ…), ceva ca un morman/amestec de pneuri uzate ºi difu-
zoare date la rable, din întuneric auzindu-se indicaþia zbieratã cu glas
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de stentor, precum cã „Asta e Crucea Rãstignirii lui Cristos!!!“…Mã
rog, o fi… — dar daþi, mai întâi, telefon la prima secþie de pompieri…

...Mai lipseau derviºii rotitori, derviºii urlãtori ºi fachirii care-
ºi înfig þepuºele prin fãlci…Dar, dacã mai þineau mult tãmbãlãul ºi
dãndãnaia... — ...“bien sûr“, în numele lui „Cristos“, cum altfel… —
apãreau ºi dintr-ãºtia…Nu m-ar mai fi mirat nimic, la aºa circ
pestriþ…presãrat de urletele gealatului cu cravatã, precum cã neo-
manelele astea „Au transformat scena de la Sibiu în Bisericã!!!“
ºi cã toate chestiile alea scãlâmbãite „Ne unesc cu Crucea Rãstig-
nirii lui Cristos!!!“…Ce legãturã vor fi avut stindardele Ku-Klux Kla-
n-ului ºi torþele alea naziste, tot circul „balerinelor“ de neo-manele
ºi baba bombãnitoare/bâzâitoare — cu „Crucea Rãstignirii“, fie ºi a
lui… „Cristos“…?! 

…ªi, la final, în studioul TVR-2, un nãuc de preot ortodox local
(nici nu m-am ostenit sã-i reþin numele), a þinut sã facã apologia cir-
cului lui „Cristos“ („Acestea sunt adevãratele valori comune
europene!“… — a afirmat, convins ca de Sfânta Treime, sfinþia sa...
— dacã astea or fi, cu adevãrat, ASTEA... — atunci eu solicit, neîn-
târziat, cetãþenie papuaºã, cã-i mult mai sigurã/fermã, populaþia
aia cuviincioasã, cu oase prin pãr, în materie de identitate
cultural/spiritualã… — ...mãcar ãia, când pun la frigare un „frate“,
ºtiu foarte precis, ºi sunt foarte convinºi de ce anume o fac…) —
preotul catolic de-alãturi de nãucul nostru (cicã ortodox), a zis cã
„da, tocmai aºa!“ — iar dl sociolog al religiilor, Laurenþiu Tãnase, îºi
freca mâinile de o bucurie sincerã, de tarabã, la gândul „ce de bani
au fãcut pensiunile din Mãrginimea Sibiului“ ºi …ce taxe ecologice
a umflat Guvernul României, de la fraierii de strãini — …numindu-i
pe turma aceea de ciudaþi: „pelerini“…

...Pe cine, oare, se strãduiesc oamenii ãºtia „new-age”-iºti, cu
maniere de maneliºti oleacã mai periaþi, sã convingã cã „raþa
împunge“? Pânã ºi copiii de 2 — 3 ani, din cârca pãrinþilor, veniþi sã
vadã „comèdia“ (cã tot nu era vreun program de distracþie mai de
soi, pe televizoare…), începuserã sã facã cu ochiul, ºi se prinseserã
ce legãturi „indisolubile“ erau între pezevenchii, panglicarii, pehlivanii,
soitarii, neo-maneliºtii ãºtia — ...ºi „Sfânta Cruce a lui «Cristos»“… 

În numele „unitãþii de spiritualitate“ a lumii, new age-iºtii vor
sã ne facã sã ne uitãm identitatea…(Sã sporeascã haosul spiritual
din lumea contemporanã, ºi aºa, major... — PÂNÃ LA MAXIMUM,
adicã...).Ce/cum anume „uniþi spiritual“, domnii mei, când existã atâta
nãucealã identitarã în Europa — iar voi veniþi s-o ridicaþi, nãuceala
asta, prin circul vostru, la puterea a zecea?! ªtim ºi noi ce zic Sfintele
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Scripturi, cã vor veni vremurile când „fi-va o turmã ºi-un pãstor“ —
dar asta nu prin siluiri/violentãri supreme ale duhului, dintr-astea,
de un prost-gust jenant — ...ci abia când Dumnezeu va hotãrî cã
omenirea este pregãtitã spiritual!!!…Or, prin însãºi seara asta,
pe care încep s-o blestem, cãci mi-a furat un car de vreme, se demon-
streazã ce teribil de pregãtiþi suntem, mai ales din punct de vedere
spiritual…ºi voi, brejilor, sunteþi PRIMII...la „pregãtire“... !!! 

Când Imperiul Roman ºi-a încurcat propriii zei cu ai altora, s-a
prãbuºit ºi a dispãrut…Dar noi nu formãm încã niciun imperiu (dacã
nu cumva în rolul domnului „Imperiu“ este distribuit actorul cu numele
„pluralitãþii sincretice“… — SUA... — „domn sincretico-conglomerat“
care seamãnã nu cu Babel-ul, ci curat cu un ospiciu de nebuni furioºi!)
— ...deci, unde ne vom prãbuºi? În neant…Cel puþin voi, apusenilor/
apuºilor (de unde ne vin toþi potlogarii ãºtia, cu New Age-ul lor...),
chiar nu aveþi alt loc de prãbuºire…Cãci noi, ãºtia, din Rãsãrit, ne
vom prãbuºi în genunchi, rugându-l pe Hristos (sic!) sã ne
lumineze ºi sã ne fereascã de ispitirile voastre prosteºti, dar
aºa de insistente/neruºinate…ªi ne vom „prãbuºi“, noi românii,
ºi în Mioriþa Cerului Învierii…Da, da... — mai greu va fi tocmai de
voi, Oameni ai Amurgului Zeilor…- care ne doriþi nouã cãderea defi-
nitivã…Vedeþi cã, pe aici, prin Rãsãrit, umblã o vorbã: „cine sapã
groapa altuia…”

…ªi cu cine sã facem noi, acuma, pe loc, „sintezã spiritualã“?
Pe scenã, asearã, ne-aþi arãtat/indicat clar cã trebuie s-o facem
cu ungurii…”sinteza“…Pãi da, aici aþi nimerit-o cu „Crucea Rãstig-
nirii“ — cã iredentismul maghiar se uitã la noi precum canibalul la
viitorul lui prânz…Chiar ºi poeþii lor, chiar ºi ziariºtii lor, vorbesc, cu
multã cãldurã, despre viitorul de „rãstigniþi“, al valahilor, încãpuþi pe
nobilele mâini ale „rasei“ huno-ungureºti…Voi chiar credeþi cã am
uitat de Basarab I (ºi, mai apoi, de… „Vlaicu-Vodã“…cu „doamna“
Clara…?!) — care, la Posada, pe la 1430, le-a tãiat-o, scurt de tot,
„ecumeniºtilor“ catolici…?! Parcã noi n-am ºti cã cel mai dornic ºi
cu grãbire la „globalism“ ºi „ecumenism“ este Vaticanul, de aproape
o mie de ani… — „ecumenism“ fãcut prin asimilare forþatã — a se
vedea „ecumenismul „etnic“, dinafara României… — pe care U.E. se
face cã nu-l vede…În traducere liberã: „Vino mai degrabã, murgule
din orice grajd, cã am un grozav chef (ba chiar toate chefurile!) sã
te cãlãresc!“

…ªi dumneavoastrã, doamna aceea „sincreticã“ din Franþa,
Mireille Marie, chiar ne credeþi…”francezi“, în materie de Istoria Nea-
murilor?! Chiar n-om ºti noi cã vechile imperii, al domniei voastre
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(„napoleonismul“ este în floare, la Paris..), sau al...“domniilor lor“...
— cel britanic, austriac, spaniol etc. etc. — viseazã, cu ochii deschiºi,
la „restaurare“ — ºi se bat, „elegant“, peste degete, unele pe altele,
pentru…pielea ursului din pãdure, adicã pentru statele pe care le-au
pierdut sau nici nu le-au avut vreodatã în stãpânire…?!

…Haideþi sã nu mai rãscolim trecuturile, cã dor al naibii, ºi
lãsaþi-ne pe noi în pace, aºa, „sãlbatici“ ºi „ortodocºi“ (la voi, ãsta
e cel mai de hulã cuvânt!) cum suntem — cã, oricum, avem mai mult
bun-gust ºi bun-simþ, decât toatã bulibãºeala aia þigãneasco-neo-
manelisto-kukluxklan-ezã, amestecãtura aceasta înfiorãtoare, FÃRÃ
NICIUN DUMNEZEU!!! — pe care voi ne-o daþi spre vânzare, cu
eticheta de…”New Age“…Este ca-n bancul acela postbelic, în care
unul voia sã asambleze, din „puzzle”-ul dintr-un colet, o bicicletã, ºi-i
ieºea, mereu, o mitralierã Kalaºnikov…Nu-i nicio „Vârstã/Epocã
Nouã“ — ci-s poftele voastre cele vechi, amurgiþilor… Mereu,
aceeaºi Mãrie, cu altã pãlãrie… ESTE, MEREU, ACELAªI COMU-
NISM ATEU (SAU: ATEISM, PUR ªI SIMPLU!), SERVIT PE PLA-
TOU „BURGHEZO-LIBERAL“ (cu „glazurã“ de sulf puturos...)...A
se slãbi!!!

Limitele fericirii... poliþiste
Cotidianul, 16 octombrie 2007:... O datã pe lunã, în jur de

50 de poliþiºti din Bucureºti merg în Strada Iuliu Valaori, din apropiere
de Hala Traian, la întâlniri religioase. O salã imensã îi reuneºte pe
oamenii în uniforme, de diverse confesiuni — baptiºti ºi ortodocºi. E
locul în care politiºtii membri ai Asociaþiei Poliþistilor Creºtini îºi mãr-
turisesc «experienþele cu Dumnezeu». Organizaþia are în toata þara
cam 500 de membri ºi a scos o carte în douã volume care se
cheamã „Poliþiºti pentru Hristos“ ºi cuprinde texte scrise de mem-
brii asociaþiei. Cartea a avut un tiraj de 20.000 de exemplare ºi a
fost tipãritã cu ajutorul unor donaþii din strãinãtate.

Baptistul Vasile Oniga, unul dintre cei mai vechi membri, spune
cã «întâlnirea cu Dumnezeu» a avut-o dupã ce fratele sãu a fost con-
damnat la închisoare pe nedrept, pentru o crimã pe care nu a comis-o.
«Numai credinþa în Dumnezeu m-a ajutat sã trec peste asta», spune
Oniga. Pensionar din anul 2005, Oniga îºi aminteºte cum le vorbea
colegilor ºi hoþilor despre Dumnezeu, atunci când era comisar activ,
ºi cum hoþii au mãrturisit furturile dupã ce i-au ascultat predica. (…)
Subcomisarul Costel Ivaºcu, ºeful Serviciului Ordine Publicã de la Secþia
20, mãrturiseºte în carte cã, dupã prima slujbã de la Biserica

29



Evanghelicã Românã, a avut o reacþie ciudatã: «Bucuria mea era
fãrã margini. În drumul meu spre metrou, am început sã sar într-un
picior. Simþeam cã plutesc, simþeam cã sunt liber, fãrã povara
pãcatelor pe care o purtasem multã vreme pe umerii mei...». 

…Doamne, ce fericire a dat peste Neamul Românesc! S-a pro-
copsit cu Asociaþia Miraculoºilor Poliþiºti Creºtino-Baptisto-
Evangheliºti!

Pur ºi simplu, îmi vine ºi mie sã plâng… — d-apoi bieþilor gãi-
nari ºi borfaºi, obiecte ale miracolelor Poliþiei Predicatoare Creºtino-
Baptisto-Evangheliste!

Pãi cum, vezi dinaintea ta câtumai huiduma de curcan, cu ºapcã
ºi epoleþi — ºi, în loc sã-þi urle din rãrunchi: „Bãi, acesta, mucles cã
eºti arestat, tu-þi…”etc. etc. — începe sã-þi psalmodieze, cu lacrimi
cât pumnul, în gât ºi-n ochi: Aleluia! Pocãieºte-te, nepreþuitã oiþã
rãtãcitã a Domnului! Aleluia! …Impresionant! Dã-râmãtor…

Pãi, sã nu te-apuce fiorii mistici ai groazei?! Tu ziceai cã, gata,
copoiul de pazã al baºtanilor mafioto-guvernamentalo-parlamentaro-
prezidenþiali te-a-nhãþat, cu toþi colþii lui deodatã — ºi el, câtumai melia-
nul de copoi/dulãu, plânge ºi cântã, în „la“ minor, în faþa ta...Aleeelu-
uuiaaa!...A-a-absolut dã-râmãtor...

...O singurã nedumerire am: dragi Poliþiºti Creºtino-Baptisto-
Evangheliºti — de ce nu vã duceþi, cu harurile voastre predicatoare,
sã-i exorcizaþi ºi prohodiþi, întâi, pe baºtanii ãia mari, ºi nu întîi pe
amãrâþii de borfaºi ori gãinari?!...

Nu zic, miracol ºi tainã înfricoºatã e sã determini pe un gãi-
nar „fãrã spete“ (guvernamentale...) sã-ºi mãrturiseascã pãcatele
(...dar parcã mai miraculos mi s-ar pãrea sã-l faceþi sã nu reitereze
pãcatul...) — ...dar de ce nu v-a fulgerat prin mintea ºi sufleþelul vostru
atât de simþitoare, de mântuitori ai societãþii româneºti, sã treceþi,
întâi, pe la nãpãstuiþii de Remeº ºi Mureºan... — poate-i vedeam, în
direct, la televiziunea naþionalã, stând în genunchi ºi scâncind, pe
sacre melosuri psalmodice: Aleluia! Am furat! Caltaboºul ºi-un câr-
nat! Aleluia! Am luat mitã! Caltaboº, tu, grea ispitã! Aleluia! ...-Am
degustat / Palinca, pe nemâncat! Aaaleeeluuuiaaa...

Ori, de ce nu, sã treceþi pe la procurorii CSM, cei care-au dat
verdict de ...pagubã ZERO!...dlui Bãsescu, dupã ce tot ei dãduserã,
pe postul TVR 1, veste despre „gaura“ de cca. 300 de milioane de
euro..., din partea celui cu probleme...plutitoare: Aleluia! Am minþit!
Þara el ºi-a pãgubit!...Noi numai l-am linguºit! Aleeeluuuiaaa...

ªi, de ce nu, sã fi trecut sfinþiile voastre predicator-miracu-
loase, cu psalmii voºtri, pe la însuºi... „jupânul“... Bãsescu... —
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determinând, în conºtiinþa sa, o remuºcare de vârtelniþã ºi de gradul
9 (pe scara Richter...), prin care sã ajungã a rosti, printre suspine
întretãiate, sughiþuri „non-ebrietare“ ºi lacrimi de ne-crocodil: Aleluia!
Am furat! Domnul fie lãudat! Aleluia! Am smardit! Toatã flota am pitit!
Vasele eu le-am tãiat/La fier vechi cã mi le-am dat/ Euroi am frau-
dat! Aaaleeeluuuiaaa......ªi toate astea, fãrã „sos de rânjet prezi-
denþialo-golãnesc“... 

...Aud cã sfinþiile voastre baptisto-evangheliste vreþi sã veniþi
ºi prin ºcoli, sã-i „pocãiþi“ ºi pe elevii noºtri...(chiar aºa: ce infrac-
tori mai mari are Þara Româneascã, decât puii de român?! ...). Adicã
noi, ortodocºii, sã scoatem (...“toleranþi“, nu?!) icoanele din
pereþii claselor, ºi sã vã punem, în locul lor, pe sfinþiile voas-
tre poliþiste, nu?!...nici nu se putea mai potrivite icoane, pen-
tru un stat precum al nostru, care urmeazã linia „bush-itã“, a
suspendãrii drepturilor omului, pe linia Washington-Londra-
Bucureºti, de dupã 11 septembrie 2001...

Nu, nu...Vã mulþumim pentru prevãzuta/prorocita dvs. oste-
nealã (noi am anunþat-o de mai bine de-un an, dar nu ne-a prea crezut
lumea... — ce sã-i faci, þopârlani de români necredincioºi, care abia
aºteaptã „catehizarea“ baptisto-evanghelistã...) — dar nu face pen-
tru ca sã...

Dacã preoþii ºi monahii noºtri ortodocºi (...buhoºi ºi bãrboºi,
cum le ziceþi sfinþiile voastre... — ºi nu numai...), prin rugãciunile lor
cu har, greu se-mpotrivesc demonilor din ºcoli (droguri, violenþã etc.
— pe care le-au importat tocmai de la cei care, acum, vã trimit la
noi, sã ne mântuiþi...) — mi-e cã predicile, eminent retorice, ale dom-
niilor voastre ( ...predici care nouã ne miros, de la o poºtã, mai
mult a CONVERTIRE, decât a POCÃIRE... — deh, New Age-ul
sã ºomeze?! — n-ar fi nici etic, nici... „estetic“... !!!) — vor stârni
ºi alþi demoni, mai mari ºi cu efect al „muncii/lucrãrii“ de mai lungã
duratã, decât în cazul bieþilor borfaºi pocãiþi...Pentru cã elevii ºco-
lilor sunt, nu-i aºa?! — „viitorul oricãrei þãri“...

Noi ºtim, da, ºtim bine: avem limite înspãimântãtoare, în
concepþiile ºi comportamentul nostru...Dar ºi domniile/sfinþiile
voastre tunãtor-predicatoare trebuie sã/cã aveþi limite... — li-
mitaþi-vã, rogu-vã, la borfaºii de prin puºcãrii...Cã, oricum, tot
pe-acolo se vor întoarce, la iarnã, de frig ºi de lipsã de „halealã“ ...“la
suprafaþã“...Aºa cã, niciodatã, nu veþi fi lipsiþi de „obiectul muncii“... 

...Vã anunþãm, în treacãt, cã, pe linie de minister „adomniþesc“
(recte: MEC...) s-a pus de-o regulã interioarã: înafarã de ora de
Religie, niciun profesor de altã materie decât Religia n-are voie
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sã afirme concepþia creaþionistã despre lume... — ºi, evident,
este obligat s-o impunã pe cea evoluþionist-darwinistã...despre
„mama noastrã — GORILA“... 

ªi-atunci, mã gândesc ºi eu, ca fraierul: Ministerul de Interne
este mai „tolerant“ cu predicatorii poliþiºti — decât MEC-ul, cu
profesorii, sã zicem, de Românã...?! De ce, oare?! Nu cumva
scopul real, cel clocit pentru ºcoli... — a început „sã se-ncãl-
zeacã“/antreneze, întru „ouat“, în/prin puºcãrii?! (unde s-ar
putea sã vinã, spre gãzduire forþato-guvernamentalã, cine cu
gândul n-aþi gândi...sau aþi gândit-o, deja?! — ...profesorii ne-
ascultãtori de „regulamente adomniþeºti“... ). N-ar fi o miºcare
proastã deloc, domnilor „mântuitori“... : „Prin ocolire, tot mereu,
cãtre «inima» duºmanului neîmpãcat!!!“... 

Vlãdica Antonie — ºi modelul non-utopic al
societãþii mântuite (viaþa pusã în slujba
trãirii de libertate — „duh comunitar“ ºi

tradiþie ortodoxã)
Cu spiritualitatea vlãdicii ANTONIE, mitropolitul Ardealului (1982

— 2005) — am fãcut cunoºtinþã, mai cu seamã, dupã 1990, când
legãturile mele duhovniceºti ºi colocviale cu colegii mei de cancela-
rie, preoþii, au devenit mai strânse ºi mai de lung ºi larg rãgaz...De
la preasfinþiile lor m-am nevoit a citi, în „Telegraful Român“, zeci
de articole ale eruditului ierarh, despre care un alt înalt, întru lucrarea
de duh, teolog român, Pãrintele Dumitru Stãniloae, spunea, referindu-se
la cartea acestuia, Tradiþie ºi libertate, în spiritualitatea orto-
doxã (Sibiu, 1983, reed. Bucureºti, 1995): „Ne-a dat o carte cum
nu cunosc sã se fi scris o alta, undeva“.

Lucrãrile Î.P.S.S. Mitropolitul ANTONIE, de largã suflare patrio-
ticã, despre lupta de veacuri a ardelenilor, sub ocupaþie strãinã, sunt
impresionante ºi cu o documentare ce impune uluire, pe lângã
respect: Lupta împotriva deznaþionalizãrii românilor din Tran-
silvania în timpul dualismului austro-ungar în vremea lui Miron
Romanul (1874 — 1898), Sibiu, 1986; Românii din Transilvania
sub teroarea regimului dualist austro-ungar (1867 — 1918),
Sibiu, 1986 — iar lucrarea despre figura tragicã a Mitropolitului Miron
Cristea (Elie Miron Cristea. Documente ºi corespondenþã, Sibiu,
1987), deºi autorul-savant ºi teolog pãstreazã bunul cumpãt al scrisu-
lui erudit, are ºi pasaje emoþionante, de evocare ºi pledoarie pen-
tru îmblânzirea oamenilor ºi vremilor stihinice.
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Pe când îmi dibuiam materialele pentru o neînsemnatã lucrare
de-a mea, am aflat, cu uimire, cã-l interesase pe înþeleptul cãrtu-
rar, cel cu atâta har ºi dor de Ortodoxie, ºi despre un vestit ºi neoste-
nit cercetãtor al nevãzutului, un teolog altoit peste un gnostic (sau
invers!), ºi-i studiase ºi iscodise acestuia, cu bunã cumpãnã a
empathiei ºi cu mare bãgare de seamã a rostirii, gândurile ºi simþi-
rile — era vorba de Rudolf Otto: Ideea de sacru la Rudolf Otto,
din punct de vedere catolic ºi ortodox, în „Ortodoxia“, an X, 1958,
nr. 3. Pe Î.P.S.S. vlãdica ANTONIE îl interesa ºi îl stârnea la cercetare
scrutãtoare orice încercare pãmânteascã de a afla/cerceta drumuri
la/cãtre Dumnezeu! Dar ºtia, cu neclintitã convingere, ºi o ºi afir-
ma cu putere gravã a rostirii — cã numai Ortodoxia dãruieºte deplinã
libertate spre luminare a Duhului ºi cãi de izbavã pentru fiecare suflet
smerit…Cãci tot ºi numai smerenia duce la Mântuire — dupã spusa
de rãspuns a Sfântului Isaac Sirul: „Ce este desãvârºirea? — Un adânc
de smerenie.“ Ceea ce spunea teologul francez Michel Quénot,
despre creºtinism, în genere — este mai potrivit decât oricãrei Bi-
serici — Ortodoxiei: „Religie a Cuvântului întrupat ºi a imaginii; este
deodatã cult ºi culturã“ (cf. Michel Quénot — Icoana — fereastrã
spre Absolut, Bucureºti, 1993).

Dar, din tot ce-a scris (ºi de minunatã mulþime ºi adâncime
sunt scrierile sale!) Î.P.S.S. Mitropolitul Ardealului, vlãdica ANTONIE,
eu þin aproape de suflet, lângã Sfintele Scripturi, lângã cãrþile Filo-
caliei ºi lângã Ortodoxie ºi românism, a Pãrintelui Stãniloae — cu
care Pãrinte Stãniloae, în teologia româneascã a ultimului veac, vlãdi-
ca ANTONIE face minunatã pereche neo-apostolicã, precum Sfinþii
Apostoli Petru ºi Pavel (Ortodoxie ºi românism, Sibiu, 1939 : „Orto-
doxia e ritmul, e mãsura — nu melodia vieþii însãºi. Românul ia natu-
ra ca fiinþã, e plin de cuviinþã, de gingãºie faþã de ea. Ortodoxia îi
dã un sentiment de înfrãþire cosmicã(…). Noi, fãrã Ortodoxie, am
prezenta latinitatea cea mai goalã de suflet.(…). Ortodoxia nu este
un sector al vieþii, detaºat de toate faptele ºi condiþiile naturale ale
omului. (…) Ea e forþã amestecatã în totalitatea faptelor ºi situa-
þiilor omeneºti, mântuind pe om nu întrucât îl scoate din ele, ci întrucât
acela lucreazã în ele, dupã duhul ei. Dacã e drept, pânã la un loc,
cã neamul acoperã sectorul Ortodoxie, dând unei forme universale
în anumite privinþe un colorit propriu — la rândul ei ºi Ortodoxia cea
universalã acoperã întreg pe fiecare neam care-i aderã“) — eu þin,
pe birou ºi aproape de inimã, slova luminatã tot a celui mai ome-
nesc tratat despre viaþa/trãirea autentic ortodoxã: Tradiþie ºi
libertate în spiritualitatea ortodoxã.
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Ecumenismul va fi fiind un bun ºi necesar lucru al Duhului din
oameni — întru completare-complementaritate spiritualã reciprocã.
Dar, tocmai de aceea, pentru plinirea lui, trebuie rãbdare (cãci fiind
vorba de trãirea, iarãºi, dimpreunã întru Dumnezeu, ea trebuie sã
capete bunã-învoire, capãt ºi semn de la Dumnezeu!), smerenie ºi
înþelegere a faptului cã aºa o lucrare atât de vastã ºi de gingaºã,
totdeodatã, nu poate fi decât lucrare teandricã — adicã, lucrare
dimpreunã a omului, pe-o parte — ºi a lui Hristos ºi Duhului Sfânt,
pe de alta. Vlãdica cel care a cãlãtorit mai mult decât, poate, ori-
care dintre teologii ortodocºi, în Occident — observã, cu maximã per-
tinenþã, deosebirile pe care, deocamdatã, istoria le-a pus/le pune,
în calea unui ecumenism real, de esenþã — hristic, iar nu hege-
monic (precum tinde a fi cel romano-catolic-papal), sau pur formal,
cum este cel protestant: “ (…)Spiritualitatea occidentalã, romano-
catolicã, anglicanã ºi protestantã(…) era tot creºtinã, operà în ge-
neral cu aceleaþi noþiuni ca ºi cea rãsãriteanã, a noastrã — dar era
limpede cã era altceva ºi cã, dincolo de cuvinte, de uniforme ºi de
ziduri, sãlãºluiau alt duh, alte mentalitãþi, fie mai simple, fie mai com-
plicate decât ale noastre, dar oricum diferite. Ceea ce m-a frapat
în mod deosebit a fost un anumit formalism, adesea redus la el însuºi,
care nu poate produce altceva decât forme ºi formule care închid,
limiteazã, constrâng, mãrginesc sufletul omenesc, fãcut sã zboare
ºi sã fie liber. M-am întâlnit cu rigiditatea Regulelor care, tocmai
în vremea aceea, dãduserã naºtere crizei care golise o bunã parte
din mânãstiri.“ 

ªi spune, despre spiritualitatea Ortodoxiei, care se opune clar
formalismului înlãnþuitor: „(…)Libertatea din Rãsãrit se miºcã nu între
pereþii de piatrã ai Regulelor, ca într-o celulã bine zãvorâtã, ci între
pereþii transparenþi ºi cu uºi deschise în toate pãrþile, ai Tradiþiei.
Disciplina în libertate mi s-a pãrut totdeauna a prevala faþã de dis-
ciplina din constrângere“.

Pentru vlãdica ANTONIE — CHILIA devine o instituþie spiri-
tualã, a meditaþiei, adicã a aprofundãrii/cunoaºterii de sine, prin
care se realizeazã adevãrata cunoaºtere a Luminii Dumnezeieºti:
„Chilia îi va da regula. Adicã meditaþia, cunoaºterea de sine, pro-
pria mãsurã“.

Deci, nu este adevãrat ce s-a tot bãtut monedã, cã Mitropo-
litul ANTONIE susþinea fervent ºi necondiþionat miºcarea ecumenicã
— cine spune aceasta, jigneºte amarnic spiritualitatea ºi inteligenþa,
cu antene extrem de sensibile, ale marelui creºtin care a fost cãr-
turarul-ierarh ANTONIE PLÃMÃDEALÃ. El ºtie limitele extrem de
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strâmte ºi convenþional-formale, la care a ajuns Apusul European —
ºtie asta mai bine decât oricine, ºi o spune, cu fermitate, peste diplo-
maþie (încã o datã: susþine ecumenismul, dar în niciun caz „orbeºte“,
ci cu grijile/îngrijorãrile/reflecþiile sus-zise! — ºi cu soluþionãri ale crizei
spirituale occidentale — soluþionãri care existã, dintotdeauna, în zona
Ortodoxiei): „Definind, în linii mari, spiritualitatea ortodoxã, ea ne apare
bine diferenþiatã de cea occidentalã, dar nu totdeauna opusã, ci de
multe ori complementarã. Ea prezintã, totuºi, în felul acesta, teze
sa, în dialogul cu fraþii occidentali. Existã premise serioase, pentru
a ne declara favorabili unui dialog pe terenul spiritualitãþii. Acesta
ar putea avea ºanse mai mari decât acela pe terenul teologiei spe-
culative ºi al intereselor prea omeneºti pentru hegemonie. Spiritu-
alitatea ar putea aduce în dialog nota de smerenie, care dã o altã
mãsurã relaþiilor dintre oameni, ºi ar putea da altã mãsurã ºi rela-
þiilor dintre Biserici“.

ªi merge cu plasticitatea demonstraþiei pânã la strãlucire —
eliminând orice neînþelegere, voitã ori nu, cu privire la Duhul Orto-
doxiei: „Omul urcã, Dumnezeu coboarã ºi, întâlnindu-se, fac drumul
împreunã“ — trimiþând ºi la folclorul românesc, în care se spune despre
plimbãrile lui Dumnezeu pe pãmânt, „de obicei însoþit de Sfântul
Petru”– adicã de întruparea/modelul simplitãþii oneste, a credin-
cioºiei deliberate, profund devotate (în urma efortului demn al scrutãrii
de sine însuºi — când singur Petru afirmã curajul mãrturisirii viziu-
nii dinlãuntrul credinþei : „Eu zic cã Tu eºti Hristosul lui Dumnezeu“.

Numai Ortodoxia poate fi leacul pentru bolile teribilele ale for-
malismului desacralizant occidental.

În predica „Despre singurãtate“, cãrturarul-Mitropolit spune,
cu întristare: „Singurãtatea este una din marile nenorociri ale oame-
nilor(…) . Singurãtatea dezumanizeazã(…). Singurãtatea e, de alt-
fel, marea boalã a secolului“. ªi, dupã ce analizeazã posibilitatea,
arãtatã de Hristos-Dumnezeu, de lecuire a singurãtãþii — analizeazã
ºi NORMA TRÃIRII ÎNTRU ORTODOXIE — „sã fii om pentru altul“, drept
consecinþã a faptului cã ai întâlnit contrariile din sufletul tãu ºi le-ai
împãcat întru Dumnezeu-Jertfa de Sine, pentru COMUNIUNEA DE
DUH-DUHUL COMUNITAR: „Viaþa socialã presupune comuniune, pre-
supune colaborare, cooperarea oamenilor între ei. Acesta este rever-
sul singurãtãþii.

Aºadar cheia e aici: avem nevoie de un om, dar ca sã-l avem,
trebuie sã fim noi om pentru altul(s.n.).
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Teologia mai nouã Il ºi numeºte pe Iisus Hristos, cât a fost
om pe pãmânt, „Om pentru altul“, aºa cum e ºi Dumnezeu pentru
altul, pentru noi toþi, Cãruia îi spunem „Bun ºi iubitor de oameni“.

Aº mai adãuga aici ceva: ca sã intri în comuniune adevãratã
cu cineva, ca sã-i fii folositor, trebuie sã fii pregãtit. Trebuie
sã înþelegi ce-i aceea comuniune. Trebuie s-o realizezi în tine
însuþi, sã întâlneºti contrariile din sufletul tãu ºi sã le împaci“
(s.n.) — vlãdica ANTONIE concluzioneazã, pentru pilda Slãbãnogului,
care s-a plâns cã „n-are om“ (adicã, n-are „pilã“…), care sã-l ajute
sã ajungã la scãldãtoare, cu toti cei teferi-volnici, ca sã se vindece
de „slãbãnogeala sa“: „N-ai om? Ai Dumnezeu!“

De fapt, comunitatea monahalã este o lecþie vie, pentru
societatea creºtinã — nu idealã, ci NORMALÃ!!! — DAR, TOC-
MAI DE ACEEA, REVENITÃ, DIN ISTORIA „VAMPIRIZANTÃ“ DE
DUH, LA DUMNEZEU! ªi asta nu se poate decât aducând „rãspun-
derile/rãspunsurile creºtine — la nivelul ÎNTREGII OBªTI CREªTINE,
FÃRÃ DISCRIMINARE SPIRITUALÃ! Cãci, spune ºi mãrturiseºte
vlãdica ANTONIE: „Nicãieri, la începuturi, nu se face distincþie între
laici ºi monahi(…). Sfântul Ioan Gurã de Aur e ºi el categoric, în
aceastã privinþã(…): «Te înºeli amarnic de crezi cã unele sunt dato-
riile omului din lume ºi altele ale monahului. Diferenþa dintre ei e
doar aceea cã unii se însoarã ºi alþii nu, încolo au în comun toate
rãspunderile»“.

Ortodoxia, în viziunea vlãdicii ANTONIE, poate fi aplicatã ca model
spiritual ºi social, totdeodatã — cu condiþia smereniei-credincioºiei
pãstrate/cultivate cu bunã-credinþã ºi constanþã-tenacitate de ade-
vãrat devot al lui Dumnezeu: „Spiritualitatea ortodoxã este în general
nu o tehnicã, nici o filosofie, nici o teorie, ci o spiritualitate a mo-
delelor realizate(s.n.). Modelele þin aici loc de Regule. Ele sunt
tradiþie vie, veche ºi nouã, adaptatã, contemporaneizatã. Desigur,
la noi, duhovnicii au fost astfel de modele, dar nu numai ei, cei mari.
Mai mari au fost cei ce au ºtiut sã se facã mici, prin smerenie, atâþia
anonimi care au lãsat în urma lor doar un nume ºi o singurã faptã,
dar faptã model(s.n.)“.

Deci, Modelul Spiritual al Ortodoxiei este modelul clasic, în care
Unitatea de Intenþie ºi de Voinþã, subordonate unui singur scop —
mãreþ, soteriologic, adicã readucãtor de normalitate ontologicã! —
predominã, puncteazã ºi face, din puncte, LINIA ISTORIEI!!! Dacã
vom avea smerenia Punctului, vom dobândi ºansa Liniei Istorice —
ºi, prin dezvãluirea lucrãrii lui Dumnezeu în istorie — vom strãvedea
lumina „Volumului Sferic“ al Paradisului! Iar Scopul Ortodoxiei este
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trãirea întru Dumnezeu, ca antrenament pentru redobândirea Pa-
radisului. Liberul Arbitru, Iubirea Fraternã ºi Iertarea Înþelegã-
toare ºi Restauratoare de Duh — sunt însuºi Spiritul Tradiþiei Orto-
doxe: spre deosebire de „efortul de jos în sus, spre un Dumnezeu
care se depãrteazã mereu, calitativ“, al occidentalului — ºi pe când
catolicul pune accentul pe chinul ºi sângerarea abundentã a lui Iisus,
deci pe sumbrul destinului ºi pe înfrângerea (temporarã) a Omului-
Iisus, fixat prea adânc în datele ºi tragedia materiei — Ortodoxia, spi-
ritualitatea ortodoxã „este o spiritualitate optimistã(s.n.), plinã de
încredere în Dumnezeu ºi în om. Ea celebreazã Învierea ºi Lumi-
na Taboricã, mai mult decât suferinþa, patimile, material(s.n.);
ea opteazã pentru firesc, pentru ieºirea din condiþia tragicã ºi intrarea
în condiþia de libertate.“

Sunt unice în literatura teologalã ºi extreme-emoþionante, defi-
nitorii pentru ontologia libertãþii ortodoxe — descrierile (preluate, istoric,
de la Sfântul Pahomie, Nichita Stithatul etc.) ºi comentariile (veri-
tabile izbânzi hermeneutice sacral-religioase!) asupra ispitirilor/insis-
tenþelor stareþului ºi cãlugãrilor (din NOUA VIAÞÃ, CEA SPIRITUALÃ!),
pe lângã cel ce vrea sã pãrãseascã Vechea Lume ºi sã intre în mânã-
stire, „frate ºi candidat“ ( ispitiri/insistenþe îndelungi, probe de foc-
Logos, prelungite pânã la apusul soarelui), sã nu se fixeze în tagma
monahalã („era întrebat asupra stãrii lui sociale, dacã nu era rob
venit doar sã scape de un stãpân, dacã nu venise doar pentru a
scãpa de o urmãrire, de sãrãcie etc.“) …Dar libertatea spiritualã
a râvnitorului de monahism(„nu-i zicem noviciat, nu-i zicem nicicum.
ªi de ce i-am zice cumva? Ea e totuºi o lungã ispitire“) îºi spune cuvân-
tul ultim, îi fixeazã acestuia þelul ontologico-soteriologic (voturile se
reînnoiesc, periodic!) conteazã, iar nu opiniile/ispitirile ritualice, de
bun-simþ terestru, ale fraþilor (pe care el ºi i-a dorit/râvnit ºi ales
întru duh): „Dacã rãspunsul ar fi ezitant, sau negativ, ceremonialul
s-ar întrerupe ºi s-ar trece imediat la o altã slujbã, fãrã niciun comen-
tariu. Nimeni n-ar considera întâmplarea neavenitã, nimeni n-avea
dreptul sã-l blameze pe cel în cauzã. El trebuie sã fie mereu liber
— s.n.(…).“ 

E libertate desãvârºitã a alegerii Cãii — dar, odatã aleasã, Calea
este a GRAVITÃÞII DIVINE!!! — a responsabilizãrii depline…

Când „novicele“ ajunge sã depãºeascã ispitirile — are loc
„momentul depunerii voturilor monahale(…) — momentul este grav
(s.n.). Din lepãdare în lepãdare, se ajunge la o despuiere totalã de
sine, la golire, la abandonare. Sufletul se simte acum pãrãsit de toþi
cei din lume, singur, luat în sclavie, abandonat de ai sãi, ieºit de sub
orice protecþie lumeascã. Aºa îl simt ºi cei care asistã prin credinþã
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în abisul divin, ca într-o prãpastie. A ieºit din rândul oamenilor. S-a
înstrãinat. A murit lumii. Stareþul însuºi marcheazã gravitatea momen-
tului ºi îi atrage atenþia cã a fãcut niºte promisiuni extraordinare,
cumplite, zguduitoare. Încã o datã îi deschide ochii, deºi acum e oare-
cum dupã ce inevitabilul s-a produs. Comentariul stareþului pare mai
degrabã crud, nemilos, în aceste momente(…). Dar, parcã de teama
de a nu-l fi speriat îndeajuns, cu privire la ceea ce îl poate aºtepta,
stareþul îi mai dã câteva sfaturi suplimentare, învãþându-l ce anume
sã mai facã, pentru a nu ajunge în situaþia de a pierde pe toatã linia,
ºi în viaþa de aici, ºi în cea de dincolo. Aceste sfaturi cutremurã nu
numai sufletul subþiat, firav, al „novicelui“, dar ºi toatã asistenþa, care
abia îºi þine rãsuflarea(…) « (…)Bucurã-te, zice Domnul, cã plata ta
multã este în ceruri, întru Iisus Domnul nostru, cãruia se cuvine mãrire
în vecie. Amin». Iatã la sfârºit o razã deluminã, aruncatã peste întune-
ricul cumplitelor îndatoriri(...). Îi va mai pune totuºi o ultimã între-
bare — a câta oarã? — spre a se asigura cã într-adevãr e conºtient
de ceea ce face: «Toate acestea le mãrturiseºti aºa, în nãdejdea
puterii lui Dumnezeu, ºi te îndatorezi a stãrui în aceste fãgãduinþe
pânã la sfârºitul vieþii, cu harul lui Hristos?»“ (...). Apoi, dupã rãspun-
sul afirmativ al „novicelui, „îl ajutã pe cel de la început rãstignit la
pãmânt sã se ridice pe jumãtate, în genunchi, ºi cu toate cã aici ar
fi trebuit sã se termine avertismentele ºi jurãmintele, ele par a începe
din nou. Stareþul pune mâna pe Evanghelia care era dinainte pusã
pe o mãsuþã de alãturea, ºi îl avertizeazã solemn: «Iatã, Hristos
nevãzut stã aici, de faþã. Vezi cã nimeni pe tine nu te sileºte a veni
la acest chip. Vezi cã tu de bunãvoie voieºti logodna marelui ºi îngeres-
cului chip.“ (…) Dupã ce însuºi „novicele“ dã stareþului „sabia“-
foarfece, „sãrutând sabia care îl va tãia!“ (s.n.) — stareþul aruncã
foarfecele ºi repetã gestul aruncãrii… — aºteptând, mereu, reveni-
rea „novicelui“ la sãrutul „sãbiei“…Abia în finalul acestui ritual al
desãvârºit liberei alegeri ontologico-spirituale — „arãtând foarfecele,
stareþul proclamã cu voce tare izbânda finalã, trecerea cu succes
a probelor, a întrebãrilor, a jurãmintelor, a avertismentelor“ — ºi abia
acum îi dã „novicelui numele cel nou, acum îl trece în noua identi-
tate, ca ºi cum l-ar trece peste o prãpastie, peste o graniþã, la o
altã viaþã, într-o lume în care va fi altul, în care altele vor fi obiceiurile,
alta va fi limba, în care îl va chema altfel(…). Interesant este cã stareþul
nu spune cã-l tunde el, ci novicele «îºi tunde“ el însuºi pãrul, îºi taie
legãturile cu lumea. Mereu se stãruieºte pe ideea de libertate, de
consimþire.(…)Toþi cei care au asistat, trec sã-l întrebe: «Cum te
cheamã, frate?»“ Ca urmare, „prin întreaga desfãºurare, ca ºi prin
acerst final nea;teptat, se aratã cã nimeni nu-l mai cunoaºte. Omul
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vechi a murit. În faþa lor e un om nou, un altul, cu care trebuie sã
facã cunoºtinþã(…) Abia s-a nãscut.“ (cf. Mitropolitul Antonie Plãmã-
dealã, Tradiþie ºi libertate în spiritualitatea ortodoxã, Axios, Buc.,
1995, pp. 34 — 48 — cap. Rânduiala tunderii. Moarte ºi Înviere).

ªi I.P.Culianu afirma, în cartea sa monograficã, Mircea Eliade,
cã Ortodoxia este principala frânã, pentru ca România sã poatã intra
printre þãrile democratice…Câtã orbire, pentru bietul ambiþios ºi
oportunist!!! Noi am zice exact pe dos, cã non-ortodoxia þãrilor
occidentale, le împiedicã pe acestea sã intre în rândul comu-
nitãþilor autentic libere-democratice, în rândul comunitãþilor cu
propensiuni spirituale, spre tãmãduirea de gravele lor crize —
dintre care criza identitarã ºi înstrãinarea/însingurarea/alie-
narea omului sunt cele mai evidente ºi gravissime!!!

Nimeni n-a sugerat mai convingãtor, în ultimele vreo trei
sute de ani, cã nãdejdea rezolvãrii dramei sociale nu este o
utopie, ci problema ontico-socialã deja este rezolvatã, sub re-
zerva reluãrii atitudinii creºtine autentice, de cãtre omenire —
prin respectarea „DUHULUI COMUNITAR“, în spiritul tradiþiei vii
ortodoxe: „Nicãieri ca în Rãsãritul creºtin nu se simte ºi nu se trãieºte
mai intens ºi mai cu adevãrat frãþietatea, conºtiinþa cã toþi sunt fiii
aceluiaºi Tatã, cã împart aceeaºi moºtenire ºi împãrtãºesc aceeaºi
soartã, având a urma acelaºi drum, spre aceeaºi þintã. De aceea,
nimeni nu va fi lãsat în urmã. Slãbiciunea fratelui va fi slãbiciunea
mea ºi tãria mea va fi ºi tãria lui. Un cuvânt al lui Dostoievschi exprimã
cât se poate de puternic ideea acestei solidaritãþi ºi a acestei respon-
sabilitãþi universale a oamenilor: «fiecare e vinovat faþã de toþi, pen-
tru toþi ºi pentru tot». OMUL LUI HRISTOS simte cã trebuie sã fie
ca Hristos, care a sãvârºit actul mântuirii pentru toþi oamenii, scoþându-i
pe toþi de sub acelaºi blestem ºi unindu-i în aceeaºi credinþã, nãdej-
de ºi dragoste. Aici este sursa DUHULUI COMUNITAR al Orto-
doxiei, duh are, de fapt, este expresia celei mai înalte iubiri, a
acelei virtuþi care va rãmâne ºi dupã ce toate vor trece, ºi care
este mai mare ºi decât credinþa ºi decât nãdejdea“ (s.n.).

O vorbã doar ne mai îngãduim: dacã Dostoievschi a formu-
lat atât de dramatic Adevãrul-Soluþie Onticã a Umanitãþii — DUHUL
COMUNITAR HRISTIC!!! — cel mai bun tãlmãcitor ºi hermeneut/apos-
tol/evanghelist al dramatismului genialului rus este, totuºi, strãluci-
tul teolog român ANTONIE PLÃMÃDEALÃ. Datoritã lui, cãrturarului
de frunte al Neamului Românesc Istoric — Neamul Metafizic (cel
Adevãrat/Autentic, dar, încã, nevãzut pentru ochii profani) va deveni,
mai repede cu un ceas (sau, poate, chiar cu o epocã...) — O EPI-
FANIE, în curs de a deveni hierofanie. O realitate re-sacralizatã.
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PATRIE ªI NEAM METAFIZIC

Misiune ºi neam metafizic
Misiunea þi-o faci, întâi, faþã de familia, de Neamul tãu — ºi

abia dupã ce þi-ai cunoscut/recunoscut Neamul tãu — trebuie sã-þi
vezi ºi chipul din Omenire. Poporul este supra-faþa istoricã, deci schim-
bãtor-ºovãitoare, a Supra-Fiinþei tale (dar, vrea ori ba, poporul tre-
buie sã fie ºi vehiculul tãu, spre Neamul Metafizic...) — dar NEA-
MUL METAFIZIC (dintru MOCªA-Patria Sfântã!) este ÞINTA
FINALÃ A SUPRA-FIINÞEI TALE IDEALE!!! — obrazul/faþa ta
ideal/ã, împlinit/ã întru Sinea Luminat-Dumnezeiascã. Umanitatea
METAFIZICÃ nu este decât numele ºi mijlocul de a ajunge la re-tran-
scenderea deplinã a Neamurilor/Supra-Feþe Dumnezeieºti, înapoi
întru Adam Protogonos-Unicul (re-sfinþit, re-întors la Creatorul sãu,
cu smerenia cuvenitã, dupã trãdarea dintâi...). 

Misiunea, deci, þi-o faci, deplin, doar cu INIMA ºi cu TRUPUL
proptite de Duhul ºi Trupul PATRIEI tale Unice. Nu dezerta de la NEA-
MUL METAFIZIC, cãci pe tine te pierzi în Neant... — cãci nici nu ai
unde merge/dezerta, decât în Sumbrul, Fãrã-de-Chipul PUSTIU AL
SATANEI...

*
Eu nu îmi permit sã fiu superficialo-condescendent, precum

majoritatea „olimpienilor“ noºtri critici... — faþã de spirite majore
româneºti, precum AMINUL-EMINESCU, ºi, bineînþeles, nici faþã de
spirite influenþate misionar (conºtient sau inconºtient...) de acesta
— precum Creangã, Caragiale, Slavici, Sadoveanu, Rebreanu,
Brâncuºi, Enescu, Nicolae Paulescu, Odobleja etc. — adicã, faþã de
cei rãmaºi TOTAL (ºi manifest!) fideli iniþierii întru Misiunea Neamu-
lui Metafizic Românesc!!!

Doresc ca românii sã-ºi vadã geniile „plimbându-se“ prin
Grãdina Arheilor... Nu este suficient sã excluzi, injurios ºi miºel (cum
o fac, azi, strãnii ºi românii-neromâni, în cârdãºie, faþã de cel care,
de trei sferturi de veac, scapã viaþa a sute de milioane de oameni,
„fiinþe humanoide terestre“... NICOLAE PAULESCU!!!), sau, dimpotrivã,
sã lansezi ditirambi fãrã acoperire...Termenul de „genialitate“, mai
ales când chiar vorbeºti despre spirite planetare, trebuie argumen-
tat, susþinut! 

De aceea, probabil cãrþile mele de hermeneuticã esoterico-
arhetipalã nici nu sunt citite decât de câþiva oameni...Ele, cãrþile mele,
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obosesc, probabil, minþile dedate cu imagini fugitive/virtuale, ale epocii
moderne...Nu mai sunt dispuºi oamenii contemporani la eforturi spi-
rituale susþinute — foarte puþini înþeleg cã omul este, în primul
rând, fiinþã de duh...Omul contemporan preferã sã fie „minþit
frumos“, decât sã se nevoiascã a pricepe diferenþa dintre o
existenþã minþitã(falsã/falsificatã) ºi o existenþã REALÃ, prin
„sudori de sânge“ ale efortului spiritual-rugãciune cãtre Dum-
nezeu ºi cãtre Spiritul Nostru Transpersonal. 

Neamul Metafizic, despre care tot scriu, ºi degeaba scriu...
Nu cred cã trebuie sã mã considere pe mine cineva nebun, pen-
tru cã sunt treaz...ºi CRED...ºi spun ceea ce cred ºi vãd/intu-
iesc...Nu sunt ascultat, pentru cã nu sunt o „celebritate“ — dar
ce o mai fi însemnând, astãzi, „a fi celebru“, decât „a fi un mis-
tagog“, un ºmecher mai ºmecher decât media, dar straºnic aju-
tat de „rechinii“ din „media“/mass media...hmmm...un individ
care a „prins“ mersul spre iluzie al istoriei, ºi se lasã el însuºi
iluzionat cu „propria lui glorie“ — care „glorie“, de fapt, nu va
rezista, în veac, nici cât praful pustiului...?! 

Dupã opinia mea, pãcatul cel mai mare al românilor este
cã refuzã sã-ºi asume ºi priceapã corect MIORIÞA DUM-
NEZEIASCÃ!!! Dupã care urmeazã pãcatul nostru de moarte,
prin non-repunerea, în demnitate supremã, a celui ce este însãºi
esenþialitatea Logos.ului Românesc: Aminul-Eminescu!!!

Românii contemporani nu vor sã priceapã (ºi s-au fãcut vino-
vaþi de pãcatul ãsta chiar cãrturari demni de tot respectul, precum
a fost Octavian Paler!!!) cã Mioriþa este ÞINTA METAFIZICÃ FINALÃ
A EVOLUÞIEI SPIRITULUI ROMÂNESC!!!!! Nu este prezent, nici
imagine a ceva de aici, din contingent... — ci din VECIA METAFI-
ZICÃ!!! — acolo unde ar trebui sã ajungem, dacã ºi numai dacã,
însã, ne vom împlini iniþierea în labirintul probelor istoriei!!!

Mioriþa, cea atât de tembel interpretatã ºi condamnatã, oferã
surprinzãtoare soluþii, pentru problema Învierii, la traco-geþi (sau
geto-daci, cum doriþi…): într-o variantã ardeleneascã a mult-hulitei
Mioriþe — Magul-Pãstor le spusese celor apropiaþi cã VA ÎNVIA (iatã,
stimate ºi regretate domnule Octavian Paler, adevãrul despre „ne-
simþirea“, în faþa „pericolului“ MORÞII, a pãstorului ºi a românilor, în
general…: pãstorul traco-get ªTIA CÃ VA NEMURI-ÎNVIA!!!): „Oile,
pãscând, / Sã le-aud plângând,/ Cum plâng ºi jãlesc,/Eu sã vã-
ndrãgesc./De v-o veni dor,/EU AM SÃ MÃ SCOL“ — s.n.– la fel,
ºi într-o variantã moldoveneascã: „ªi mama purta,/În traistã ducea/
Apã-nvietoare,/Buruieni tãmãduitoare/ªi mi-l oblojea/ªi mi-l descânta,/

41



DE MI-L ÎNVIA“ — s. n.(cf. Adrian Bucurescu, Dacia secretã,
Arhetip, Buc., 1997).

Da, aºa cum Hristos-Dumnezeu, pentru a Învia, a trebuit
sã treacã, întâi, prin moarte — aºa ºi românii ar trebui sã înþe-
leagã cã, pânã la stadiul „Pãsãrele (n.mea:Îngeri!!!)mii/ªi stele
fãclii...“ — este, anterior, un drum de iniþiere intru infern...

*
...Dacã ungurii, spre pildã, nu fac altceva decât sã tot falsi-

fice la istoria lor... — ºi nu mult diferit procedeazã ºi francezii, cu
momente fundamentale ale istoriei lor (oh, veºnicele Alsacia ºi Lore-
na... ) — ºi cum ar putea face altfel anglo-saxonii, „siamezi“ istorici
cu francezii... — ºi germanii moderni, care sunt „siamezi“ istorici atât
cu francezii, cât ºi cu englezii/anglo-saxonii...( — ºi cum, Doamne
iartã, ar putea sã facã excepþie tocmai belgienii, cu schizofrenia lor
valono-flamandã...) — ei bine, dacã toate neamurile Europei au
intrat, de mult, grav ºi tragic, în frãmântarea identitarã — cum
îºi închipuie românii, intraþi în acest infern schizoid, UNIUNEA
EUROPEANÃ... — cã pot scãpa de balamucul identitar...?

Nu ne cere nimeni sã ne falsificãm istoria (ºi, de-o cere,
n-avem dreptul sã acceptãm!!!), cãci nu avem cu ce sã ne
ruºinãm, în faþa celorlalte neamuri europene!!!- dar nu avem drep-
tul sã ignorãm, la modul tembel, aceastã frãmântare a spiritului
uman!!! Nu avem, deci, dreptul la Suprema Confuzie: între planul
Metafizic(în care existã, ideal, Neamurile, ca o prefigurare paradi-
siacã) — ºi planul evenimenþial-istoric, în care ceea ce eu numesc
„Neamuri Metafizice“ — nici mãcar nu se vãd pe ele înseºi, nu se
desluºesc, lor înseºi!!!

Avem obligaþia sã pricepem cã, pânã sã ajungem la stadiul
spiritual numit, de Eminescu, MARE/MÃREÞ(cf. finalul poemului
Andrei Mureºanu) — trebuie sã trecem prin istorie, prin infernul
iniþiatic al evenimenþialului nebun...:

„Mai tare e-acea stâncã ce a trecut martirã / Prin vijelii mai
multe — Popoarele barbare / Ce-au cotropit românii sub vijelii mãreþe,
/ Turbate, mândre, aspre ca orice vijelie, / Darã ºi trecãtoare ca
ele. Iar stejarul / Poporului meu tare ridicã ºi-azi în vânturi / Întun-
cata-i frunte ºi proaspãta lui frunzã. / În lume sunt popoare cuminþi
ºi fericite, / ªi mã-ntreb ce soarte sã doresc la al meu? / ªi-un
gând îmi vine aspru, adânc, fãrã de milã / ªi sfãrmãtor de lume —
Nu, nu! N-aº vrea ca alte / Popoare sã mai fie c-al meu — nu merit
ele / Sã-i semene. Poporu-mi menitu-i ca sã fie / Altfel de cumu-s
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alte. Eu nu cer fericire / Pentru a lui viaþã, — O, naþie iubitã! (…) voi
sã te vãd, iubito, nu fericitã — mare!“.

Vijelia (simbolul schimbãrii/transfigurãrii, prin intervenþie a
Supra-Spiritului/Supra-Sinelui — SINEA DIVINÃ!) la Eminescu, nu
poate sã-ºi dezvolte semantica în câmpul sublimului (vârtej creator),
decât prin corelative semantice. Aerul trebuie sã aibã, totdeauna,
un corelativ în apa-potop, sau apa-cristal-grindinã (în Scrisoarea
III, vijelia „ca potop ce prãpãdeºte“, „grindin-oþelitã“), sau în mine-
ral-stâncã, coroborat, la rândul sãu, cu finalitatea Pisc-cu-Mag-Foc
(I-291), Povestea magului…: „Deasupra ãstui munte cu fruntea ster-
pitã, / Deasupra de lume, deasupra de nori, / stã magul; priveºte
furtuna pornitã (…) vuind furtunoasa-i ºi straºnica arpã / Trec vân-
turi…“). Aºa se întâmplã ºi în exemplul citat: vijelia nu are încãrcã-
turã sublimã ºi utilã în sine (popoarele barbare, ca vijelii fãrã suport
acvatic, mineral etc., nu sunt întemeiate, sunt trecãtoare, nefiind
corelate cu vreo esenþã) — ci realizeazã proba rezistenþei (implicit,
a creaþiei iniþiatice a) mineralului stâncã: poporul român.

Stânca ºi stejarul sunt corelative în câmpul semantic cu mare
autonomie al stabilitãþii, sublimului, divinului. Despre stejar se
spune1: „Gestul tragic al Regelui Decebal are loc sub stejar. Aces-
ta era un copac sacru, pe care fusese rãstignit însuºi Zalmoxis. Atins
de sãgeata ucigaºã, tânãrul zeu exclamase, cu ochii cãtre cer: «Helis,
Helis, alamus aba tani!“ [ciudatã asemãnare cu aramaicul: «Eli, Eli,
lama sabachtani!», al lui Iisus], adicã «Doamne, Doamne, glorie Þie!»;
se spune cã acestea au fost ºi ultimele cuvinte ale lui Decebal ºi
ale celorlalþi viteji, uciºi în luptã sau sinuciºi. Geþii numeau stejarul
Usta-Daema (=Frunze dantelate) sau Carambis (=Încoronatul). Ca
ºi geto-dacii, românii venereazã acest falnic arbore, ºi uneori doresc
sã fie înmormântaþi lângã el.“

În viziunea eminescianã, deci, poporul-stejar al românilor este
sacru. E vorba de o sacralitate menitã („poporu-mi menitu-i sã fie…“),
dar ºi câºtigatã, confirmatã ºi reconfirmatã, printr-un fel de teurgie
necesarã, doritã, dar pusã sub semnul tragic al non-implacabilului
în istoria explicit-evidentã (s-ar putea ca arhetipalitatea implaca-
bilã sã nu devinã relevanþã în istorie, ºi atunci: „Mai bine stinge,
doamne, viaþa ginþii mele, / Decât o soartã asprã din chin în chin
s-o poarte, / Mai bine-atingã-i fruntea suflarea mãrii moarte!“ — halele
mãrii sunt zona arhetipurilor, unde, la ospãþ, stau Odin, Decebal —
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ºi, probabil, toþi zeii pantheonului daco-germanic). În aceastã isto-
rie, arhetipul poate sã nu aibã relevanþã. Dar anistoria confirmã iden-
titatea sublimã Logos (gintã românã) — Spirit Atotînglobator.
Menirea poporului-stejar este stabilitã în anistorie. Mai rãmâne ca,
prin teurgie, arhetipul sã devinã, în istoria profanã, poporul altfel,
poporul ales.

Poporul-stejar sacru, consecutiv, este ºi un popor al minunii
unicitãþii: el, ºi nu celelalte popoare, a avut parte ºi de cele mai re-
levante („turbate, aspre“) încercãri — dar, tot el, ºi nu altul, ºi-a pãstrat
„proaspãta frunzã“ (corelatã cu genialitatea genuinã: întunecata
frunte). De aceea, menirea lui nu poate ºi nu trebuie sã fie asemãnã-
toare cu a nici unui popor: „N-aº vrea ca alte / Popoare sã mai fie
c-al meu — nu merit ele / Sã-i semene“). Deci, e vorba ºi de merit
teurgic/teandric (contopit cu menirea, din arhetipalitate). Menirea
(dar ºi meritul) cer poporului român sã fie altfel. Misiunea poporu-
lui-stejar este, deci, una specialã, cu totul diferitã de toate menirile.
Nu trebuie sã fie un popor fericit-echilibrat („Eu nu cer fericire…“),
nu are o menire evidentã-exotericã, împlinitã uman (cãci, la modul
uman, fericirea este doritã, închipuitã etc. de indivizi c punct termi-
nus al nãzuinþelor fiinþei), ci transuman, esoteric. Poporul român,
în viziunea eminescianã, nu este, deci, o realitate fiinþialã, ci tre-
buie sã fie mare ºi altfel (mare — mãreþie aspaþialã, spiritual-ocultã).
Poporul român este menit, deci, unei existenþe paralele cu cea fiinþialã:
unei existenþe mistice, existenþã în care fericire-nefericire sunt
termeni lipsiþi de semnificaþie.

ªi dacã este singurul care are astfel de menire, ºi dacã este
popor-stejar, deci axis mundi — înseamnã, pe cale de consecinþã,
cã menirea lui implicitã este sã dea semnificaþie celorlalte popoare,
lipsite de vlaga divinã — sã dea semnificaþie lumii, cosmosului. Poporul
român este poporul sacru, conþine salvarea lumii întru semantica
sacrã.

Eminescu spune clar cã nu vrea, pentru neamul sãu, „fericire“,
cãci, în Valea Plângerii, care este Pãmântul, „fericirea“ înseamnã
inconºtienþã/iresponsabilitate — ci mãreþia martirajului, pentru a-ºi
înfrânge soarta iluzorie, ºi a binemerita sã ajungã la soarta
metafizicã... Sã-ºi împlineascã misiunea, înseamnã ori sã suporte,
extrem, iniþierea prin istorie — ori sã disparã din planul divin!!!

Nu se vede, oare, clar, cã nici mãcar musulmanii nu mai sunt
DELOC fataliºti — nu-ºi permit!!! — ci patrioþii musulmani dezvoltã chiar
atitudini de un dinamism spiritual extrem, fanatic?
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ªi dacã EI nu-ºi permit fatalismul, conform doctrinei lor reli-
gioase — cum îndrãznim noi sã stopãm motoarele Spiritului?!

Zalmoxianismul intuitiv/nativ al pãrinþilor ºi bunicilor noºtri nu
ne-a învãþat, oare, nimic?! N-a mai rãmas nimic din cultualitatea exis-
tenþei lor?! Falºii noºtri intelectuali mânã poporul la dispreþ pen-
tru comunitatea sacral-sãteascã...Da...Niºte trãdãtori ordinari...
— dar noi ce pãzim?! Sau n-au mai rãmas paznici?!

Nu am vãzut, noi, cum þineau pãrinþii ºi bunicii noºtri, cu sfinþe-
nie, posturile, cum þineau, REAL ºi SMERIT, sfintele sãrbãtori, cum
îºi þineau portul lor cosmic ???!!! — cãci straiele lor de sãrbã-
toare, „portul naþional“ — erau, de fapt, veºminte SACERDOTALE!!!
— pe care erau/mai sunt(...? — am vãzut numai în Bucovina mân-
dria de a îmbrãca, duminica, în faþa lui Dumnezeu, straiele
„naþionale“...) inscripþionate, egal, constelaþii ºi drumurile vieþii
ºi morþii!!!

*
De ce nu dãm mãrturie, cu toatã puterea? De ce nu ne insti-

tuim în martori, pentru Neamul nostru din VECI — Neamul Metafi-
zic Românesc (neam de înþelepþi ºi buni în faþa lui Dumnezeu!)
— pe care l-am întrezãrit, în comportamentul lor, al pãrinþilor ºi bunilor
noºtri — comportament plin de bunã-cuviinþã ºi credincioºie ºi respect
faþã de toate ale trupului ºi ale Duhului???!!!

...Ori ne înþelegem misiunea de Candelã, Veºnic Nestin-
sã, pentru toate Neamurile (cele care, deja, tremurã de groazã,
în întuneric, ºi catã sã vadã unde a mai lãsat Dumnezeu luminã,
pe Pãmânt, pentru a reaprinde...luminã din luminã, Dumnezeu
adevãrat din Dumnezeu adevãrat...) — ori dispãrem din arena
istoriei iniþiatice, din planul vast al dumnezeirii — ºi alt Neam
va fi desemnat de Dumnezeu drept Candelã a Lumii!!!

Blestemele românilor ºi
„superputerea mondialã“ — SUA

Când românii ºi-au dat seama de realitatea crudã a efectelor
trãdãrii anglo-americanilor, faþã de România (când, pe ºerveþele de
masã, la Yalta, Churchill ºi F.D. Roosvelt i-au dat lui Stalin România,
în schimbul influenþei anglo-americane în Grecia…), i-au blestemat
astfel pe trãdãtorii care, pânã nu demult, fuseserã, în sufletele naivilor
valahi, singura speranþã, dupã Dumnezeu: „Sã dea Dumnezeu sã
ajungem ziua când va flutura, pe Casa Albã — Steagul Roºu!!!“Adicã,
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ziua când SUA sã fie invadatã de URSS… — sau, traducem noi, în
limbajul noilor realitãþi mondiale: invadatã de comunism…

Asta, românii o spuneau, printre lacrimi de deznãdejde ºi
scrâºnete, pentru cã nu ºtiau cã, deja, de multã vreme, Dumnezeu
decisese, chiar cumva în dispreþul blestemelor valahe… — da, hotãrâse
acest lucru, parcã privind peste capetele valahilor îndureraþi… — ºi
cã „acest lucru“, ca blestem, singuri americanii ºi-l fãuriserã, cu mâna
lor…(„ce-þi faci cu mâna ta…“). Atâta doar cã, aceastã ultimã (ºi
cea mai teribilã formã de communism: COMUNISMUL PLANETAR,
COMUNISMUL ABSOLUT!!! — ajuns pânã-n rãrunchii ºi pânã-n mintea
automatizatã a oamenilor…) este „obiect de export“, al SUA, prin
Mac Donalds-uri, Coca Cola, rock, „manuale alternative“ deznaþio-
nalizante, propagandã TV pro-avort, pro-euthanasie etc. etc. etc.
Iatã câþiva paºi, identificaþi de noi ca marcând drumul spre VICTO-
RIA COMUNISMULUI MONDIAL ABSOLUT — GLOBALIZAREA!!! — în
„pasul de gâscã“, repetat ºi „integrat fiinþial“ (dupã naziºti ºi bolºevicii
staliniºti) — de cãtre atât de uºor manipulabilii/fraieriþii „yankei“ (care,
ca pisicile pe acoperiº… au orgasme din orice… : de la „preºedinte“
— „Hurrah!“, pânã la „chips”-uri ºi Coca-Cola ori la strigoii/”zombies“
tip Michael Jackson…):

a — În 1931 — Studenþilor de la ªcoala de Rãzboi „Lenin“, din
Moscova, li se spunea: „Într-o bunã zi, vom începe sã rãspândim
cea mai teatralã miºcare pentru pace din istorie. Þãrile capitaliste,
proaste si decadente…(n.n.: nu, ci doar avid-aºteptãtoare de rezul-
tate din „laboratorul socio-politic“ al sãrmanei/tragicei Rusii
Bolºevizate…) — vor cãdea în capcana oferitã de posibilitatea de a-ºi
face noi prieteni(n.n.: de fapt — „adepþi“…). Vremea noastrã va veni
cam în 30 de ani (n.n.: eh, mai lucreazã ºi masonii, cu aproxi-
mãri…)…Burghezia trebuie sã fie adormitã într-un fals sentiment de
siguranþã(n.n.: burghezia foloseºte, pe post de somnifere-extra —
banii… — burghezul face orice, pentru oricine…îi dã mai mulþi
bani…Conºtiinþa? „Virtutea“? — „…pentru ei nu existã. Însã/V-o
predicã, cãci trebui sã fie braþe tari,/A statelor greoaie carã tre-
buie-mpinse ªi trebuiesc luptate rãzboaiele aprinse (s.n. — n.n.: nu
cumva Eminescu a avut pânã ºi viziunea sondelor petroliere aprinse,
din Iraq…?????)/Cãci voi murind în sânge, ei pot sã fie mari!“ )“.

b — Apoi, în 1932 — sunt publicate noi cãrþi care cer instau-
rarea ordinii mondiale:

„Cãtre o Americã Sovieticã“ (n.n.: ce simpatic sunã, dragii
mei pãrinþi blestemãtori…!), de William Z. Foster. Lider al Partidu-
lui Comunist din SUA, Foster afirmã cã un departament naþional

46



pentru educaþie ar fi una dintre cãile prin care s-ar dezvolta o nouã
societate socialistã, în þara sa (n.n.: „punct ochit, punct lovit!“ — …„Ven-
erabile“ Maestre…). „Noua Ordine Mondialã“, de F.S. Marvin,
descrie Societatea Naþiunilor, ca pe o primã încercare de a instau-
ra Noua Ordine Mondialã. Marvin spune: «Naþionalitatea trebuie sã
se subordoneze prioritãþilor omenirii ca un întreg» „.

c — Sir Julian Huxley, primul presedinte UNESCO, a redactat,
în 1949, Manifestul UNESCO, în fapt chiar motivaþia oficialã ºi strate-
gia pe termen lung a acestei instituþii cu nume pompos ºi atât de
paºnic ( United Nations Educational, Scientific and Cultural Organi-
zation ) . Motivul pentru care Manifestul nu a fost accesibil publicu-
lui larg decât în 1976, atunci când instituþia era deja temeinic aºezatã
în edificiul politic mondial, este clar, dacã vom parcurge urmãtorul
citat din el:

„Unificarea tradiþiilor într-un singur rezervor comun de expe-
rienþã, conºienþã ºi motivaþie este o necesitate a priori pentru pro-
gresul viitor al evoluþiei umane . În acest sens, deºi unificarea politicã,
într-un fel sau altul de guvern mondial, va fi necesarã pentru atin-
gerea acestui nivel, unificarea în lucrurile minþii (n.n.: pãi, nu existã
communism mai perfect decât cel care pune pe-acelaºi calapod/pat
procustian „minþile“ tuturor oamenilor!!!) nu este numai necesarã,
ea poate chiar deschide calea spre alte tipuri de unificare …
Câtã vreme copilul respirã aerul otrãvit al naþionalismului, educatia
în spirit mondialist nu poate produce decât rezultate precare (n.n.:
„rezon“, musiu J. Huxley… — ce-ar putea salva planeta de COMU-
NISMUL ABSOLUT, americanizanto-mancurtizant, decât conºtiinþa
identitarã a oamenilor?!...). Aºa cum am subliniat, deseori familia
este cea care infecteazã mintea copilului cu naþionalism extreme (n.n.:
te-ai prins repede: dacã aþi creºte copiii ca pe ieniceri, în cazãrmi,
repede v-aþi mai atinge scopurile voastre, ucigaºe de spiritualitate
terestrã… — de aceea nu mai agreaþi „de nicio culoare“ formula strã-
moºeascã: „cei 7 ani de-acasã…“, ºi ne vreþi copii duºi la grãdiniþe
încã din scutece…dacã nu chiar… din burta mamei!!!) . ªcoala tre-
buie, de aceea, sã utilizeze cãile descrise anterior, pentru a com-
bate atitudinea familialã(n.n.: sigur, ºcoala transformatã în complicele
nr. 1 al crimei mondiale de distrugere a identitãþii spirituale ºi fizice
a Omului! — corect, dac-ar fi dupã mintea voastrã… noroc cã dra-
gostea de mamã nu poate fi chiar aºa uºor extirpatã de nimeni…).“

d — Nu altceva observã un specialist în Istoria Masoneriei SUA
ºi a adevãratelor scopuri ale mult-trâmbiþatei“globalizãri“ (propovãduite,
pe toate canalele media româneºti, de iudele noastre „intelectuale“

47



— în dispreþul total faþã de miliianele de manifestanþi anti-globalizare,
care sunt cotonogiþi, în toatã lumea de sub „hegemonia“ americanã,
de cãtre poliþiºti ºi „trupele de ordine“…- zicea, pe la 1871, un oare-
care poet român vizionar: „Spuneþi-mi ce-i dreptatea? — Cei tari se
îngrãdirã/Cu-averea ºi mãrirea în cercul lor de legi;/ Prin bunuri
ce furarã, în veci vezi cum conspirã/Contra celor ce dânºii la lucru-
i osândirã/ ªi le subjugã munca vieþii lor întregi!“): (cf. Wilhelm von
Angelsdorf — Istoria globalizãrii, Guvernul din umbrã ºi agenda
societãþilor secrete pentru instaurarea Noii Ordini Mondiale )
— punând, însã, accentual pe consecinþele de ordin socio-politic ale
„comunizãrii“ de tip occidentalo-american: „Istoria conþine cheia. Con-
ducãtorii moderni îºi trag înþelepciunea din învãþãturile secrete ale
maeºtrilor ILUMINAÞI, þesând planul unei pãci mondiale, care tre-
buie sã ia forma unei dictaturi.“ 

…Un cetãþean român comenta astfel, pe forum — ºi deloc
departe de adevãr:

„Dupã citirea acestui material, se poate face legãtura cu comen-
tariul meu de pe alt topic, în care arãtam ca NWO încearcã sã scoatã
(sub pretexte ce vor sã parã generoase…!!!) copiii de sub autori-
tatea pãrinþilor, cât mai devreme. Citind acest fragment aveþi ºi
explicaþia“.

Vedeþi? Regretele mele, „venerabililor“… — dar se pare cã lumea
s-a cam prins, ºi nu toþi suntem dispuºi sã jucãm tananica, dupã
cum cântaþi voi…”maeºtrilor“…
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3. ÎNVÃÞÃMÂNT ªI CULTURÃ

Dispreþul zeilor (reflecþii asupra învãþãmântu-
lui românesc ºi mondial contemporan)
Nici Ceauºescu n-a fost Antihrist — nici Crucea Creºtinã n-a

biruit. Dimpotrivã: de 17 ani încoace, religia creºtinã, cu precãdere
cea creºtin-ortodoxã, este þinta celor mai murdare agresiuni. Agre-
siuni venite din partea „lumii libere“, a Vestului (în primul rând), o
lume care nu e „liberã“, ci e sclava materialismului cel mai josnic ºi
grosolan — sclavã a banului ºi luciferismului. Vestul capitalist nu numai
cã nu ºtie ce e libertatea — dar exportã, furibund, sclavie spiritualã.
ªi agresivitate belicoasã, intoleranþa cea mai trufaºã ºi cel mai au-
tentic terorism, moral ºi material. Dinspre Vest spre Est bate crivãþul
depersonalizãrii omului, al deznaþionalizãrii popoarelor, al egoismu-
lui mercantil, al imbecilizãrii prin subculturã — ºi, mai ales, al unor
porunci satanizante (ex. : „Fiþi homosexuali!“), însoþite de un ºantaj
economico-politic ºi militar, fãrã precedent în istoria umanitãþii. Iatã
ce scria celebrul romancie ºi filozof francez, Henry de Montherlant
(1896 — 1975), nu foarte demult, în Haosul ºi moartea: „O sin-
gurã „naþiune“ a reuºit sã micºoreze inteligenþa, moralitatea ºi ca-
litatea omului pe aproape întreaga suprafaþã a Pãmântului — iar aceas-
ta nu s-a mai vãzut de la Facerea Lumii. Acuz S.U.A. de comitere
constantã de crime împotriva umanitãþii“.

Capitalismul plutocraþiei occidentale nu face decât sã preia,
sã continue ºi sã agraveze infinit tarele comunismului.

Ce ar trebui sã fie societatea umanã — ºi ce este ea, în fapt?
Societatea umanã ar trebui sã însemne o stare de solidarizare spi-
ritualã, în vederea unui efort spiritual planetar, pentru a obþine o
nouã ºi ridicatã treaptã de evoluþie — spre condiþia re-împãcãrii Omu-
lui cu Dumnezeu, prin conºtientizata preluare (individualã ºi colec-
tivã) a modelului autosacrificial al lui Hristos.

Ce este, în realitate, societatea umanã contemporanã? O
junglã, în care Dumnezeu a fost înlocuit cu Zeul Pãgân, atotdispre-
þuitor, al Banului (Demonul Mamona). O junglã în care puterea ocultã
o deþine o gaºcã de infractori internaþionali, grupaþi într-un guvern
mondial mafiotic, care impune popoarelor Pãmântului starea de
îndobitocire colectivã — prin ºantaj dublu: economico-politic (sãrãcire
artificialã) ºi militar-terorist (nimeni nu miºcã în front, când se
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proclamã o poftã a guvernului mondial — a se vedea problema actua-
lã a Orientului Mijlociu petrolifer).

ªcoala ar fi trebuit sã însemne templul spiritual, „laboratorul“
spiritual, în care sã fie atent supravegheaþi ºi dezvoltaþi germenii spi-
ritualitãþii terestre viitoare. Dimpotrivã, astãzi, ºcoala se dovedeºte
a fi unealta clicii mondiale ºi mondializante, pentru a obþine o omenire
viitoare despiritualizatã, ba chiar anti-spiritualizatã — care sã cedeze
Eul Spiritual — cãtre Demonul Suprem — Ahriman.

Societatea umanã, dacã vrea sã-ºi recapete forþa de a lupta
pentru respiritualizare — ar trebui sã renunþe la putreda (ºi falsa)
democraþie modernã — ºi sã accepte Statul Teocratic, dupã modelul
schiþat de gânditorul rus Vladimir Soloviov la 1887 (cf. Evreitatea
ºi problema creºtinã, Humanitas 1992): a — preoþimea (dar recon-
struitã, renovatã spiritual) sã preia autoritatea, întemeiatã pe tradiþie.
Preoþimea sã îndrume omenirea spre Adevãratul ºi Viul Dumnezeu;
b — þarul (acomodat — adaptat: preºedinte sau rege, dar oricum,
suveran spiritual pãmântesc, nu ca un „cezar“ rupt de autoritatea
sacerdotalã) sã deþinã puterea confirmatã în lege ºi sã guverneze
în virtutea principiilor creºtine; c — proorocii (care ar trebui sã fie,
în primul rând, învãþãtorii, profesorii, „pedagogii neamului“ — cum,
inspirat, spunea O. Goga, vorbind despre mesianismul românesc)
trebuie sã foloseascã libertatea iniþiativei personale, îndreptând gre-
ºelile mulþimilor ºi mustrându-i pe cei nedrepþi, dar tot în spiritul
evangheliilor.

Din pãcate, ce sunt, azi: a — societatea; b — profesorii; c — elevii?
a — Societatea contemporanã e zona de sfidare ºi dispreþ

suveran al Zeilor Demonici: îmbogãþiþi prin furt ºi josnicie (în majori-
tate zdrobitoare) — care sfideazã ºi preseazã spre umilinþã — înjosire
ºi depersonalizare poporul majoritar, sãrãcit ºi aiurit de griji ºi lipsuri.

b — Profesorii — devin, tot mai mult, o ceatã de „copii sãraci
ºi sceptici“ — niºte zdrenþe umane — foarte departe de conºtiinþa
misiunii sfinte de îndrumãtori spirituali ai neamului. Tot mai
departe de ideea de apostoli ai neamului. Plãtiþi în bãtaie de joc,
trãind la limita de jos a supravieþuirii biologice (ºi, implicit, spirituale)
— sunt împinºi de multe ori spre o corupþie jalnicã ºi penibilã, de
prostituate de doi bani. Împinºi spre indiferenþã sporitã, obosealã,
faþã de cerinþele actului sacru educaþional. Cum sã-þi mai faci dato-
ria faþã de ucenicii-elevi, cum sã-þi pãstrezi, în faþa elevilor, autori-
tatea moralã de ravvi-învãþãtor — când elevii tãi, ieºiþi pe poarta
ºcolii, dau nas în nas cu ispitele unei foarte reale societãþi satanizate,
agresive, care neagã tot ce se spune din amvoanele ºcolii?
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Moralitate! (spune, creºtineºte, ºcoala) — ...NU! (urlã, babilonic,
societatea realã): descurcãrealã ºmecherã, înºelãtorie generaliza-
tã (societatea de consum...), prezervative ale destrãbãlãrii, perver-
siuni sexuale legalizate de statul — marionetã a guvernului mondial!...
Corectitudine ºi altruism! (spune, înþelept, ºcoala) — NU!! (urlã,
isteric, societatea prin toatã întocmirea ei): hoþie, violenþã, corupþie
generalizatã, egoism, indiferenþã faþã de bine — ºi minciunã, min-
ciunã, minciunã... Liderii sindicali devin prim-miniºtri, pe spinarea
fraieriþilor profesori (a fi în conducerea sindicalã — e o trambulinã
spre guvernare). Grevele profesorilor sunt manã cereascã pentru
liderii sindicali!.

c — Elevii devin, tot mai mult, cobaii unui experiment terestru
extrem de periculos pentru viitorul omenirii: mancurtizarea ºi îndo-
bitocirea maselor. În perfecta continuitate a educaþiei comuniste,
elevii — copii devin niºte ieniceri (combinatul de ieniceri nu mai e spa-
þiul închis al ºcolii, doar — ci „societatea liberã ºi democraticã“): fãrã
sentimente, fãrã apartenenþã la un neam, pãmânt, culturã etc.
Metode: pe lângã urletul continuu al hard — rock-ului, sau perfida
falsificare a ethnos-ului autentic, prin etno-pop — ei bine, manualele
alternative, aiuritor de multe ºi diversioniste: cele de Românã ºi
Istorie, cel puþin, propovãduiesc pe faþã deznaþionalizarea ºi imbe-
cilizarea tineretului României. Fondul: dezinteresul criminal faþã de
protejarea socialã a copiilor ºi tineretului þãrii (manuale cu preþuri
astronomice, alocaþii ºi burse cinic de minuscule, taxe ºcolare, de
cazare etc. descurajante ºi ucigãtoare etc.). Rezultatul: o lehamite
generalizatã, atât a dascãlilor, cât ºi a elevilor (va rãmâne de po-
minã formula „margianã“ de calculare a mediei: 3M+T/4, care, dim-
preunã cu „întrunirile pedagogice“ ºi „hârþogãraia“ exasperantã,
atingeau ºi ating un scop vital: uciderea timpului de reflecþie ºi, deci,
de potenþialã revoltã, al dascãlului — or, cu dascãli tâmpiþi birocra-
tic, se obþin matematic, anti-elevi ºi anti-oameni).

Dar ceea ce revoltã, poate mai mult decât aspectele mate-
riale — este ipocrita continuare a agresiunii, din paginile tuturor ma-
nualelor, a concepþiei materialist-ateiste despre lume ºi om: biologia
nu oferã alternativa creaþionistã, fizica ºi chimia oferã elevului aceeaºi
viziune a lumii materiale „în bucãþi“ etc.

Ora de Religie? Plasarea ei în orar aratã clar fariseismul min-
isterial: parc-ar fi Hristos, rãstignit, în fiecare zi, nu între Hestas ºi
Dismas — ci între doi Barabas: obiectele materialiste-ateiste, sufo-
cate de lipsã de spirit.(În plus, ora de Religie este fixatã, în majori-
tatea ºcolilor, de la ora 7 dimineaþa...când mulþi ºcolari sunt navetiºti...
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Oricât de mare le-o fi iubirea de Hristos elevilor, totuºi...un somn
sãnãtos, la tinereþe, face cât averea toatã, la bãtrâneþe...).

Miniºtrii M.E.C.T., de orice culoare politicã ar fi ei, urmeazã
linia slugãrniciei cãtre Vestul deznaþionalizant... — linie deschisã de
prof. univ. dr. Andrei Marga, ºi „implementatã“, într-o noapte de varã,
prin veºnic oportunistul N. Manolescu (conducea, pe atunci, o emi-
siune de culturã, la Antena 1... — „Dragostea mea, cultura“... —
parcã...), Paul Cornea ºi Liviu Papadima... — „gealaþii“ care au hotãrât
într-o anume problemã, de unii singuri, fãrã nicio dezbatere naþio-
nalã (oriºicât, era o problemã care interesa nu doar trei oameni,
ci generaþii întregi, succesive, de tineri ai þãrii... — copiii noºtri, nu
ai lor...!!!) — problema „manualelor alternative“...

Puþinii profesori rãmaºi, încã, pe baricade, duc lupta singu-
raticã, de gherilã spiritualã.

Degeaba ne arãtaþi, d-lor guvernanþi, olimpiazii din „clocitoarele“
M.E.C.T.-ului — liceele protejate spre „excepþie“: toþi olimpiazii au în
buzunare, încã din sala triumfului lor „profesional-olimpiad“, contracte
ferme cu firme strãine, firme care furã, cu sfruntare, materie
cenuºie româneascã. Dar ce fac guvernanþii români, pentru a opri
hemoragia de tinereþe spiritualã româneascã? Rãspuns: nimic. Abso-
lut nimic. Se supun, astfel, comandamentelor forurilor antispirituale
strãine (expresii ale Guvernului Mondial Plutocratic) — ºi continuã opera
de blocare a visurilor ºi avânturilor tineretului — ca ºi ale Neamului
Românesc. Tineretul este lãsat pradã deºeurilor radioactive antispi-
rituale, deversate, în România, de Vestul mercantilo-masonic. Sub
pretextul economiei de piaþã ºi al societãþii de consum. Nu, d-lor
guvernanþi: sunteþi vinovaþi de crearea premizelor consumãrii de
droguri ºi deºeuri antispirituale, de cãtre tineretul român. O socie-
tate responsabilã de viitorul ei, sãnãtoasã ºi viguroasã moraliceºte
— împiedicã pãtrunderea produselor periculoase de consum (produse
de subculturã, produse alimentare cu efect antispiritual, practici
imorale etc.) — ºi asta, chiar forþat — cãci aþi produs, deja, un tineret
iresponsabil, debusolat moral, gregar. Sunteþi datori, faþã de Jude-
cata Neamului — sã-l obligaþi pe cel pe care tot voi l-aþi hipnotizat
spre Diavol — sã-l reorientaþi cãtre Calea cea Dreaptã a Spiritului —
cãtre Dumnezeu.

Dacã doriþi un model, în acest sens, al respectului religios faþã
de spirit ºi tradiþie — vi-l indicãm pe datã: Israelul. Sub aparenþa de
„democraþie“ — se ascunde o foarte sãnãtoasã Teocraþie — rabina-
tul fiind instituþia spiritualã supremã în stat. Deci autoritateta sa-
cerdotalã. În Israel, pânã ºi comunismul este un comunitarism înþelept,
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binefãcãtor pentru toatã lumea israelitã. Dar, în primul rând, folo-
sitor pentru buna ºi eficienta utilizare a vlãgii tineretului. Naþiona-
lismul, în Israel, este la el acasã!!! Cine a vãzut vreun tânãr israelit
fugind din propria þarã, emigrând spre alt „pãmânt al fãgãduinþei“
decât patria sa, Israelul — sã vinã deîndatã, sã ne spunã — ºi vom
retracta tot ce am grãit mai sus.

Dar cel ce semneazã aceste rânduri, îºi exprimã speranþa
neclintitã în forþa interioarã, de redresare spiritualã, a Neamului Româ-
nesc — care are instinctul (devenit aproape o instituþie naþionalã) numit
bun-simþ. Adresãm, astfel, sfidarea supremã celor cere ne sfideazã
— pseudo-zeitãþilor malefice — guvernanþii antispirituali, naþionali ºi mon-
diali. Dumnezeu (ºi noi îl vom ajuta) îi va zdrobi pe toþi falºii profeþi
— îi va spulbera pe zeii dispreþuitori, de la conducerea României ºi
lumii. Lumina Spiritului va învinge, legic. Iar ºcoala româneascã, în
curând, va creºte oameni eroici, iar nu pe sclavii neantului...

ªcoala românescã ºi democraþia (anchetã)
Într-o societate româneascã în care, de vreo 17 ani, se tot

pretinde, în mod demagogic, cã existã sau se construieºte demo-
craþia — dar nu existã nici o relevanþã real-democraticã, nici o
continuitate a fiinþei spiritului democratic autentic — e firesc ca
la întrebarea: „Ce este democraþia?“ — tineretul studios preuniver-
sitar, primul lovit de inexistenþa cadrului democratic real, sã refuze
sã rãspundã. ªi totuºi, la Grupul ªcolar „Gheorghe Balº“-Adjud, 173
de tineri au rãspuns, în faza pregãtitoare a testului — dar rãspun-
sul lor, în proporþie de cca. 60%, a fost unul adecvat societãþilor ºi
realitãþilor de tip anarhic, unei societãþi româneºti conduse, mai
curând de legile mafiotice, de junglã etc. — decât de legile moralei
creºtine: „Democraþia înseamnã sã fii liber sã faci ce vrei“. Da, când
guvernanþii se preocupã, prioritar, de propãºirea conþinutului pro-
priului buzunar, iar nu de protecþia socialã a tineretului studios (pri-
viþi fie ºi numai preþurile astronomice ale manualelor, ale rechizitelor
ºcolare, alocaþiile microscopice ºi cinice, taxele exorbitante pentru
cazarea studenþilor etc.) — tinerii îºi dezvoltã, firesc, latura rebelã a
propriei personalitãþi, dând impresia unei hiperpersonalitãþi (care
ascunde, de fapt, o gravã crizã identitarã): „Nu vã-ngrijiþi voi (cei ce
ne-aþi chemat la viaþa socialã, apoi la cea politicã, sã vã votãm...)
— de nevoile noastre? — atunci «rãzbunarea“ noastrã va negarea
«sacrosanctei“ voastre gãºti, pe care o numiþi „societate“, distrugerea
mecanismelor societãþii voastre de broaºte þestoase: anarhia. Fie
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vom pleca în strãinãtate, lãsându-vã cu nasul în propria voastrã mi-
zerie — fie vom arunca în aer legile care vã protejeazã pe voi, cei
îmbãtrâniþi în rele — în loc sã ne protejeze pe noi, cei care avem
gânduri, visuri frumoase, nãzuinþe curate — pe noi, cei care trebuie,
în mod normal, sã preluãm rãspunderea unei societãþi noi, înnoite,
respirabile, sãnãtoase, dezrobitã de metehnele regimurilor politice
trecute.“

Din fericire, aceºti tineri gata sã explodeze rebel — constatã
cã ºcoala e singura instituþie oficialã care, încã, mai poate reprezen-
ta, construi sau prezerva — dimensiunile unei reale democraþii. Asta
în linii foarte generale. Asta, sub condiþia conjugãrii efortului spiri-
tual al dascãlilor (oneºti ºi profesioniºti) ºi al elevilor de „bun-simþ“.
„Dar dupã ºcoalã?“ — urmeazã, logic, întrebarea tragicã. O întrebare
la care nici societatea actualã, nici noi, dascãlii de elevi — nu putem,
încã, rãspunde. Deocamdatã. Sã urmãrim, deci, deocamdatã, rãspun-
surile la cele trei întrebãri ale testului propus de revista Contraatac,
a Grupului ªcolar „Gheorghe Balº”-Adjud, în legãturã cu ºansa
democraþiei în spaþiul ºcolii:

Ce înþelegeþi prin „democratizarea relaþiei educatori —
educaþi“?

În ce condiþii ºi între ce limite, democratizarea relaþiei edu-
catori — educaþi aduce folos elevilor? Când consideraþi cã au
fost depãºite aceste limite — spre rãu, periculos, nefolositor?

Imagineazã-þi cã ai fi tu profesor, iar profesorul tãu de
azi — elev: ce ai face tu, în plus, bine ºi folositor, faþã de ceea
ce fac azi profesorii tãi? Ce ai pretinde tu de la elevii — foºti
profesori?

La rezolvarea testului au participat 173 elevi, de la clasele
IX-XII — elevi cãrora þinem sã le mulþumim, ºi pe aceastã cale, pen-
tru bunãvoinþa de care au dat dovadã ºi pentru deosebitul simþ de
responsabilitate, prezent în fiecare rãspuns pe care l-au dat, dupã
o maturã chibzuinþã, dupã o foarte onestã scrutare a conºtiinþei.
Testul nu a implicat obligativitatea semnãturii — pentru a nu exista
un factor de inhibiþie în plus (faþã de inhibiþiile pe care le creeazã
mediul social). Dar cca. 50% ºi-au asumat, benevol, rãspunderea
semnãturii — fapt care nu a diminuat — cel puþin aºa am vrea sã
credem — cu nimic, sinceritatea rãspunsurilor. Participare, pe ran-
guri de clase: clasa a IX-a — 70 elevi (media pe clasã — 17), clasa
a X-a — 46 elevi (media pe clasã — 15), clasa a XI-a — 30 elevi (media
pe clasã — 10), clasa a XII-a 27 elevi (media pe clasã — 16 elevi).
Dacã participarea claselor a IX-a a fost integralã, clasele a X-a B ºi
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D s-au eschivat de la participare, la fel ºi clasele a XI-a A ºi clase-
le a XII-a B ºi D. Surprinzãtor, deci — se observã un interes foarte
mare, pentru problemele ºcolare ºi sociale, al elevilor care „au scã-
pat“ de un ciclu de învãþãmânt (clasele a IX-a) — ºi un interes scãzut
sau cel puþin moderat — la cei care terminã noul ciclu (cel liceal):
probabil cã eschiva celor din clasele a XII-a nu trebuie pusã, exclu-
siv, pe seama apropierii de realitatea crudã, nudã, a societãþii reale,
în care limitele democraþiei sunt extrem de strâmte ºi chiar schilodi-
toare, pentru psihicul lor adolescentin — ci, poate, ºi pe seama unei
necesare reflecþii, mai profunde, de care au nevoie, pentru a eva-
lua corect relaþia realã dintre ºcoalã ºi realitatea global-socialã.
Oricum, noi considerãm ca fiind simptomaticã retractilitatea faþã de
„teoria socialã“ (fie ea legatã ºi de un spaþiu relativ ferit de furtunile
societãþii reale) — simptomaticã pentru o precoce pregãtire pentru
fronda socialã: scepticismul celor care simt „crivãþul“ societãþii — junglã,
societãþii fãrã „amortizoare“ — trãdeazã o îmbãtrânire precoce a sufle-
tului tineresc. Tinerii aceºtia ai claselor a XII-a au vãzut deja prea
multe lucruri revoltãtoare, au fost victima prea multor agresiuni (me-
diatice sau directe), ale minciunii ºi demagogiei sociale — pentru a
mai accepta cu uºurinþã ºi entuziasm, o discuþie despre micro-cli-
matul social al ºcolii (în care — atenþie! — ei încep sã bãnuiascã a
exista, deja, „bacilii“ distructiv — spirituali, existenþi în macro-societatea
umanã: ºi probabil cã instinctul lor nu îi înºealã prea mult...). Rãmâne,
deci, o întrebare: una din cauzele rãului social sã fie chiar ºcoala?
Adicã, haosul spiritual, al cãrui vânt bate, prin „alternativele“
manuale ºcolare, prin programe ºi concepþii.

I — La prima întrebare, 112 rãspunsuri pun accentul pe „bun-
simþ“, ca dimensiune necesarã a discursului de facturã democra-
ticã, în cadrul relaþiei educator — educat. 154 de subiecþi ai anchetei
pun problema „înþelegerii“ (reciproce profesor — elev: mãcar „cât de
cât“ — XI-B) — iar 85 de subiecþi pun problema dreptului liber, al ele-
vului, la pãreri ºi opinii, în cadrul orei de curs — evident, în acelaºi
cadru de decenþã ºi respect reciproc, profesor — elev: „Profesorul
este deschizãtor al minþii, ajutã elevul sã poatã gândi liber la ceea
ce este bun pentru el, dar ºi pentru alþii. Trebuie sã existe, însã,
respect reciproc între elev ºi profesor, pentru a se putea dezbate
problemele pro- ºi contra“ (X-C). Din pãcate spune un elev (X-C), „ele-
vii dorm, chiulesc, nu dau respectul cuvenit profesorului, în timp ce
profesorul acordã respectul sãu oricãrui elev“. În mod timid, unii elevi
sugereazã, însã, cã, uneori, elevii, chiar dacã „ascultã“ de profesor,
acesta nu este obiectiv, în aprecierea efortului „democratic“ al
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elevului: „Da, elevul sã asculte de profesor — dar ºi profesorul e bine
sã dea notã pe merit“ (X-C). În definitiv, cum bine remarcã elevul
(X-C), datoria educatorului, în liceu, este „sã ne dea o ºansã de a
fi ºi noi cu picioarele pe pãmânt ºi sã ne purtãm ca atare“ (adicã,
probabil, subiectul vrea sã spunã cã elevul trebuie sã se manifeste,
în urma strãdaniei profesorului, ca un „om cu picioarele pe pãmânt“,
adicã lucid, maturizat, conºtient cã trebuie sã-ºi ia propria soartã
în propriile mâini). Despre democraþia în mediul educaþional al cla-
sei, ca ºansã legitimã datã elevului de a-ºi exprima opinia liber,
vorbeºte, cu autenticã înþelepciune ºi naturalã dezinvolturã, o elevã
de la clasa a IX-a C: „Oricine are dreptul la o opinie, are dreptul sã-ºi
facã o pãrere despre un lucru, o problemã pusã de profesor sau
de viaþã — ºi sã ºi-o spunã. De exemplu, elevul are dreptul la opinia
lui, iar profesorul trebuie sã o ia în considerare, fie ea bunã sau
rea: profesorul trebuie sã-i explice elevului ce anume a greºit, în cadrul
opiniei sale — ºi sã-l facã sã-ºi înþeleagã greºala ºi sã întrevadã o
soluþie mai bunã la problema respectivã“. Un subiect de la clasa a
XI-a B este chiar mai categoric, în ce priveºte drepturile democra-
tice, þinând de libertatea de exprimare: „Dreptul de a accepta ºi a
respinge“. Sunt exprimate, evident, mari sfieli ºi complexe de infe-
rioritate, dar pornite tot dintr-un „bun-simþ“ sãnãtos: „Eu consider
cã aceastã libertate, în relaþia educator — educaþi, nu ar trebui sã
fie chiar aºa de mare, fiindcã educaþii nu sunt ºi nu vor fi niciodatã
egali cu educatorii. Educatorii au liceul terminat, au facultate — noi
nu avem nimic“ (IX-C).

Existã ºi ironii, destul de fine, faþã de excesele de „democraþie“
(de fapt, falsa democraþie ºcolarã): „Copiii au ajuns, în ziua de azi,
cu mult mai democraþi decât profesorii, ºi li se suie la cap“ (IX-D).
Existã 12 subiecþi care îºi exprimã, fãþiº, neîncrederea totalã în posi-
bilitatea stabilirii unui cadru democratic în ºcoalã: „Sincer, nu cred
în democratizarea acestei relaþii“ (XII-A). Probabil cã ºtie ce ºtie respec-
tivul subiect... Dar se întâlnesc ºi opinii de mare anvergurã spiri-
tualã, precum aceea a unui elev de la clasa a X-a C: „Pe viitor, eu
cred cã fiecare profesor ar trebui sã-ºi aleagã singur temele pen-
tru programa anului ºcolar, nu mereu sã fie dependent de aceeaºi
programã fãcutã de M.E.C.T.: eu vãd cã manualele nu-s totdeauna
bune ºi nu ne ajutã, aºa cum ne ajutã profesorul, sã înþelegem niºte
probleme importante pentru noi, în ºcoalã ºi în viaþã“.

Dupã cum se observã, rãspunsurilor subiecþilor anchetei, la
aceastã primã întrebare acoperã toatã gama raþional-sentimentalã,
vis-à-vis de „visul democratic“ — de la „democraþia este un buletin al
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nebuniilor“, un vis ºi o dorinþã care „nu se vor putea înfãptui curând“
(X-C) — pânã la opinia argumentatã, metodic, cã democraþia e foarte
posibilã, ºi chiar normalã, în micro — climatul social al ºcolii: „Orice
educator, fie cã-i un cadru didactic, fie cã-i un pãrinte sau oricine
altcineva — a fost, la rândul lui, un educat. Acum, are, ºi el, obli-
gaþia moralã de a-i educa pe cei din jur, care nu au primit încã edu-
caþia adecvatã ºi necesarã: rude, prieteni, strãini“. (elevã clasa a
IX-a D). Exact astfel de credinþe ºi viziuni, de tip iluminist (în cel mai
bun sens al cuvântului) sunt necesare societãþii româneºti actuale,
pentru a scoate din adormire, din climatul de suficienþã tembelã,
de corupþie ºi inerþie moralã, etc. În concluzia la aceste rãspunsuri
la prima întrebare: s-ar putea, poate, peste ani, ca noi, ãºtia din
generaþia de „maturi“ actualã, sã roºim în faþa acestor tineri, care
vor fi devenit, între timp, stãpânii situaþiei din þarã. Cu condiþia (o,
cât de gravã condiþie...) ca aceºti tineri curaþi, de acum, sã nu se
plictiseascã, între timp, de democraþie — ºi sã nu se lase corupþi ºi
alteraþi sufleteºte tocmai de cei din generaþia noastrã, de „pãturici“,
„ºmecheri“ etc. Sã sperãm cã cei ce s-au oferit, aici, sã gândeascã
democraþia — nu vor uita atât de uºor ce au gândit acum — sã nu
se trãdeze pe ei înºiºi ºi crezurile lor prezente. Fie ca aceastã foaie
de hârtie sã le fie veºnic (sau, mãcar, pânã la adânci bãtrâneþe) —
un memento (aducere aminte) — sau, în cazul celor care-ºi vor trãda
crezul — o paginã mustrãtoare, cu litere de foc, care sã le biciuiascã
sufletele, cugetele...

Dacã, însã, cei 5 (cinci) subiecþi, din clasa a XII-a, care
nu cred în posibilitatea democraþiei nici mãcar în ºcoalã — vor
fi simþind, sau vor fi intuind cã existã o anume slãbiciune spiritualã,
un „chix“ genetic — în ei, elevii, ca ºi în noi, profesorii — slãbiciune
care sã împiedice creºterea ºi dezvoltarea seminþei democraþiei?

II — Pentru 141 de subiecþi, limitele ºi condiþionãrile, între care
s-ar putea dezvolta democraþia (climatul democratic) în ºcoalã — þin
de respectul reciproc, de înþelegerea reciprocã (mai cu seamã, din
partea profesorului) ºi de eternul cântar interior al bunului — simþ.
„Dacã respectul ºi bunul-simþ, ca ºi scopul educativ [educarea elevilor
pentru viitorul lor mai bun] sunt pãrãsite din vedere — atunci totul
decade spre «periculos», în procesul de învãþãmânt“ — afirmã un elev
din clasa a XII-a A.

Limite depãºite, din partea elevilor (din punct de vedere al unui
subiect din clasa a IX-a A): „a se pune în gurã cu profesorul, a face
mizerie [în clasã], a fuma în ºcoalã etc.“ 23 de teste anchetã pun
în evidenþã pericolul potenþiel al apropierii, nefiresc de departe împinse,
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dintre un profesor — educator ºi eleve — educate, sau chiar tentati-
va, voalatã, de hãrþuire sexualã, din partea profesorului (neexcluzând
nici avansurile venite din partea elevei, cãtre profesor): „Limitele sunt
depãºite când un profesor tânãr face avansuri unei eleve, sau invers“
(IX-A). E greu de spus dacã acest pericol este semnalat pentru ceea
ce i s-a întâmplat respectivului subiect în clasele V-VIII, sau avertizeazã
asupra mediului nou, cel liceal. Dar concluzia e una foarte adevãratã,
ºi anume cã dezvoltarea unor asemenea relaþii nefireºti ºi nepotri-
vite pentru mediul ºcolar, impieteazã grav asupra obiectivitãþii aprecierii
muncii elevilor, ducând la o stare de nemulþumire generalã, în micro-
climatul social al clasei: „Se pun note pe ochi dulci, ºi atunci ceilalþi
elevi pot sã ºtie de zece, dacã profesorul respectiv nu vrea sã punã,
nu pune ºi gata“ (acelaºi subiect de la clasa a IX-a A). Mai este de
subliniat aici un aspect al vieþii în microclimatul social — ºcoalã: apariþia
„satrapismului magisterial“, a complexului lui Yehova, la unii dascãli:
aceºtia încep sã creadã, din toate puterile, cã soarta elevilor de dinain-
tea catedrei atârnã în vârful peniþei respectivului profesor. Acelaºi
elev de la clasa a IX-a A atrage atenþia asupra efectului negativ al
apariþiei pãrerilor preconcepute ºi a fixaþiilor, la unii profesori, în legã-
turã cu elevi de vârste diferite, proveniþi din aceeaºi familie, dar ºi
asupra profesorilor ranchiunoºi: „Sau atunci când ai un frate mai
mare ºi i-a fãcut profesorului vreun rãu, sau ºi-a bãtut joc de el.
Profesorul þine minte ºi atunci când intrã în clasa a IX-a, când aude
de numele tãu, zice: «Ãããã, ãsta e ca ºi frate-su, ia sã-l învãþ eu
minte de la început!» — ºi uite aºa iei note proaste ºi nu ºtii de ce.“

Tot la clasa a IX-a A, un subiect extrem de conºtiincios, face
o adevãratã listã a „limitelor depãºite“: a — profesorii nu þin cont de
garderoba aleasã [vrea sã spunã cã se îmbracã neglijent sau necu-
viincios], iar elevii le urmeazã exemplul“. Iatã cã s-a zis ceea ce tre-
buie zis: profesorul, dacã nu este el însuºi un model pozitiv în toate,
nu are dreptul moral sã pretindã elevi model. „b — Profesorul predã
o nouã lecþie, iar elevii fac cu totul altceva.“ Deci, profesorul are
nevoie de atenþie distributivã ºi trebuie sã fie profesorul tuturor din
clasã nu al unora, doar. „c. — Când profesorul vine la ultima orã exte-
nuat ºi refuzã ora de curs ºi îi lasã pe elevi sã facã ce vor ei.“ Ele-
vul înþelege oboseala profesorului, dar nu acceptã ca educatorul sã
nu dea ocupaþie profesionalã educaþilor sãi. „d. — Neglijenþa la ore,
atunci când se deviazã de la o anumitã lecþie sau subiect, ºi se ajunge
la o discuþie particularã, din viaþa de zi cu zi a elevilor sau profe-
sorului“. Sã fim, deci, atenþi, la amploarea digresiunilor, pe care, une-
ori, poate cã chiar trebuie sã le facem în cadrul lecþiei — dar sã ºtim
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sã închidem paranteza la timp — ºi, mai ales, sã ºtim sã ne pãstrãm
prestanþa de profesori, ºi sã nu transformãm ora de studiu în cadru
de bârfe ori de confesiuni intime. „e. — Abuzul faþã de bunãtatea pro-
fesorului poate duce la tulburarea orei.“ Un profesor „bun“ nu e,
neapãrat, cel care a renunþat la veghea pedagogicã ºi la autoritatea
sa de lider al grupului de lucru intelectual. „f. — Dacã elevii unei clase
sunt gãlãgioºi sau obraznici în timpul orei, profesorii pot lãsa clasa,
fãrã a mai preda ºi chiar pleacã din ºcoalã“. Iatã semnalat cel mai
descalificant lucru, pentru un dascãl: dezertarea de la locul de
muncã... lãsându-i în plata Domnului ºi în bãtaia furtunii pe cei încre-
dinþaþi lui de pãrinþi — precum o turmã, pãstorului biblic.

Acest, aparent, insignifiant elev de clasa a IX-a are, însã, un
spirit de observaþie ºi o judecatã extrem de percutante ºi nu lipsite
de formulãri ce pot pune pe gânduri: „Profesorul sã fie ca Manole,
sã punã mult suflet în lecþie, dar ºi elevul sã asculte ºi sã înveþe
mereu.“ Sau: „Dacã profesorul ºi elevii s-ar ºi distra la orele de curs,
ar fi O.K — dar sã se pãstreze limita bunului simþ“. A se observa
obsedantul recurs la „metrica“ spiritualã a „bunului — simþ“. Existã
36 de teste-rãspunsuri ale subiecþilor-elevi, care atrag atenþia cã
agresiunea verbalã ºi fizicã asupra elevilor nu aduce nimic bun ºi
folositor pentru nimeni — nicicum pentru climatul democratic: „Sã
nu existe fricã bãgatã în oase elevilor, de cãtre profesor, ci plãcerea
de a afla cât mai multe, în cursul unei ore“ (IX-B). „Profesorul sã fie
al doilea pãrinte, pãrintele de la ºcoalã“ (X-C). „Nu vrem sã învãþãm
de fricã“ (IX-D). „Limitele sunt depãºite când elevii sunt jigniþi de pro-
fesor“ (X-A) etc.

Iatã ºi limita depãºitã spre discriminare socialã: „Sã nu existe
discriminãri pe criteriul averii: profesorii care sã-i spunã unui elev
sãrac [ºi care a pierdut puþin ritmul la învãþãturã] cã n-ar trebui sã
mai vinã la ºcoalã, cã ºi aºa cheltuiesc pãrinþii bani cu el degeaba
— poate cu banii ãia îºi mai cârpesc alte nevoi“.

Dar un subiect din clasa a XI-a D acuzã, clar, guvernele Româ-
niei postdecembriste, pentru depãºire limitelor democraþiei reale:
„Democraþia a adus manuale cu preþuri foarte mari. Ba chiar pro-
gramele ºi manualele alternative sunt foarte rele ºi ne-ar împiedica
sã învãþãm lucruri multe ºi bune, dacã profesorii le-ar respecta întoc-
mai.“ Un coleg al acestui subiect, tot de la clasa a XI-a D e foarte
radical: „Pãrerea mea este cã aceste limite au fost depãºite chiar
odatã cu venirea democraþiei actuale din România. Democraþia a
fost prost înþeleasã, dupã 1989. Cãci, pe lângã faptul cã tinerii nu
ºtiu ce înseamnã «democraþie“ (din greacã), ei îºi iau libertãþi mult
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prea mari ºi periculoase, pentru ei ºi pentru societate“. ªi continuã:
„Una e libertatea de exprimare a opiniei — ºi cu totul alta obrãznicia“.
Iatã ºi opinia unui subiect de la clasa a X-a C: „Din pãcate dupã ’89,
lumea face mai mult rãu decât bine — democraþia nu aduce binele,
neapãrat“ — ajungându-se, tot printr-un subiect de la a X-a C, la for-
mularea memorabilã: „Linia de hotar a folosului democraþiei se
numeºte respect — depãºeºte-o, ºi vei trece în cu totul altceva decât
democraþie“ (X-C). Dar existã ºi nostalgii (induse, probabil, de pãrinþii
chinuiþi de grija zilei de mâine), nostalgii pe care nu avem dreptul
sã le judecãm dupã, aceºti 12 ani de eºec lamentabil al democraþiei,
în România: „Aceste limite au fost depãºite atunci când la putere
n-a mai fost Ceauºescu“. (X-C). În definitiv, când, dupã spusa unui
subiect de la clasa a IX-a D „au apãrut, în România, mafiile, drogurile
etc. — aceste limite nu au fost, oare, deja depãºite?“. Ne permitem,
ºi noi, sã oftãm ºi sã aprobãm, cu durere.

Sunt subiecþi care afirmã: „La Grupul ªcolar «Gheorghe Balº»
— Adjud, nu primim doar învãþãturã ºi educaþie, din partea profeso-
rilor, dar ºi multã afecþiune“ (IX-C) — dar ºi opinia durã, care, abia
ea, trebuie sã ne dea de gândit: „Dacã un profesor nu explicã, acel
profesor n-are ce cãuta în ºcoalã. Unii profesori þipã, nu predau,
vin în stare de ebrietate“ (încã o datã, aceste opinii, care vin de la
subiecþi din clasele a IX-a se referã, probabil, la profesorii din gim-
naziu — dar nu-i rãu sã luãm aminte ºi noi, profesorii de liceu, sã nu
cãdem sub tãiºul necruþãtor al observaþiei severe a elevului). Vorba
unui subiect de la clasa a X-a C: „Dacã nu-ºi respectã obligaþiile,
profesorul pe ale lui ºi elevul pe ale lui — în România viitoare va fi un
dezastru“.

Sã meditãm asupra unui memento al unei eleve din clasa a
IX-a B, care ne spune: „Dacã stãm bine ºi ne gândim, ºi dumnea-
voastrã, stimaþi profesori, aþi fost ca noi, elevi, cândva — ºi e imposi-
bil sã nu fi fãcut ºi dumneavoastrã anumite boacãne“. Chiar aºa,
sã ne amintim, mereu, cã ºi noi, „magisterii“, am fost în pielea ele-
vului, cândva — ºi cã, pe atunci, ceream ºi doream mai multã
înþelegere de la dascãlii noºtrii — de ce sã refuzãm elevilor noºtri de
azi, ceea ce ne doream noi ieri? Dar ... sã coopereze ºi elevul de
azi, cum, poate, cooperam ºi unii dintre noi, la procesul de instrucþie
ºi educaþie: „Elevul sã n-o facã pe ºmecherul, ci sã încerce sã ajungã
la cunoºtinþele profesorului“ (IX-B).

Oricum, profesorul trebuie sã-ºi facã nu doar slujba, ca un fie-
rar sau dulgher, ci sã-ºi facã misiunea, faþã de tineretul þãrii — adicã
faþã de populaþia ºi poporul viitoare ale þãrii — ºi asta trecând peste
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frustrãrile personale ºi chiar peste umilinþele îndurate din partea unei
societãþi nedrepte ºi ale cãror guvernanþi cu piele groasã. Cãci, ce
vinã au copiii, ce vinã are România de mâine, cã profesorii ºi guver-
nanþii de azi nu au gãsit soluþii de înþelegere a enormei probleme a
factorului spiritual, pentru o þarã, oricare ar fi aceea: „Profesorul
sã-ºi facã misiunea, cãci nu elevul este vinovat de salariul mic al
profesorului“ — remarcã un subiect de la X-C. ªi sã nu se facã dife-
renþa elev bun — elev rãu — cãci existã, în fiecare om, ceva bun, care
poate fi dezvoltat“ — ne atrage atenþia, cu neaºteptatã, poate, înþelep-
ciune, un subiect de la clasa a XII-a A. ªi tot asupra unei afirmaþii
fãcute de un elev de la clasa a XII-a A, vom medita pentru finalul
discuþiei legate de rãspunsurile subiecþilor la întrebarea a 2 — a: „Li-
mitele vor fi depãºite, când educatorul nu va putea face diferenþa
între un om matur, cu o gândire normalã ºi bine dezvoltatã — ºi un
copil cu o gândire care abia se formeazã ºi se modeleazã, dupã ceea
ce vede ºi aude. Democratizarea relaþiei educator — educat ar aduce
folos, în momentul în care toþi educatorii nu vor mai fi brutali, cu
idei fixe — dar ºi atunci când educaþii vor avea simþul rãspunderii.“

Deci, aºa-zisul cadru exterior al democraþiei ºcolare este o
cacialma, dacã nu se þine cont de niºte dimensiuni interioare: ele-
vii sã fie înþeleºi ºi ajutaþi în perimetrul nivelului lor real de dez-
voltare spiritualã (iar nu în cel închipuit, ideal, de cãtre programele
aeriene ale M.E.C.T.– sau de cãtre profesorii aerieni), iar educaþia
sã însemne o finã „pipãire“ a resurselor spirituale ale fiecãrui elev
în parte, de cãtre profesori — iar nu o trântire brutalã a elevului
într-un „pat procustian“, al minþii ºi voinþei educatorului. Dacã fiecare
elev nu va fi luat aºa cum este el, nu cum îºi închipuie alþii cã ar fi
— se va înregistra, mereu, ruptura dintre educator ºi educat, fali-
mentul demersului democratic ºcolar. Nu e de ajuns sã urle, ierar-
hic, ministerul ºi inspectorii, cãtre profesorul, situat pe treapta cea
mai de jos a grijii publice: degeaba urlã „ierarhii“, dacã nu dau ºi
bani pentru ºcolarizarea cu totul specialã a profesorilor viitori. Cãci,
pentru a fi profesor, nu sunt de ajuns acele calitãþi care te pot face,
eventual, un bun vânzãtor de peºte. Misiunea de profesor este, de
fapt, urmarea unei vocaþii, care trebuie întâi constatatã, apoi cul-
tivatã cu maximã atenþie ºi grijã, de cãtre un stat conºtient de
ceea ce vrea sã fie el în viitor.

De aceea, credem noi, se impune, ºi în mediul românesc, tipul
de ºcoalã Waldorff, care deºi necesitã profesori mai mulþi ºi spe-
cial instruiþi (dupã o atentã ºi severã selecþie), distribuiþi la mai puþini
elevi, observându-i pe educaþi ºi îndrumându-i, cu totalã solicitudine,
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de la vârsta preºcolarã — ºi rãspunzând exact ºi prompt, la cerinþele
ºi nãzuinþele spirituale (uneori nevãzute, abia intuibile) ale fiecãrui
subiect — elev, îl dezvoltã spiritual pe acesta, ca pe o plantã în naturã
— iar nu-l siluieºte ca pe o plantã în glastrã, mereu în pericol de a
se veºteji. Fãrã generalizarea experimentului Waldorff — chestiunile
despre democraþia ºcolarã rãmân, se pare, o simplã ºi supãrãtoare
trãncãnealã, inutilã, periculoasã pentru orice naþie, prin imaginea
falsã pe care ºi-o construieºte despre potenþialul spiritual al tinere-
tului ei. Vorba unui alt subiect de la clasa a XII-a A în legãturã cu
întrebãrile 2 ºi 3: „No comment“.

III — Dincolo de rãspunsuri care trãdeazã eschivarea de la o
aºa mare responsabilitate („Mai întâi trebuie sã trec prin toatã expe-
rienþa profesorilor de o viaþã ºi apoi sã mã pun în locul lor, pentru
a preda elevilor“ — IX-D), sau banalitãþi („I-aº pune pe elevi sã înveþe“
— X-C, „N-aº îngãdui elevilor sã-ºi facã de cap, sã chiuleascã, etc.“
— XII-C) — existã, printre rãspunsurile subiecþilor, o mulþime de lucruri
la care meritã sã meditãm (un subiect — fatã, de la clasa a IX-a B
a ºi avut o experienþã, temporarã, de educator, pe când învãþãtoarea
ei, fiind bolnavã, a rugat-o sã þinã 2 — 3 zile clasa în ordine, în lipsa
ei: subiectul de la clasa a IX-a B mãrturiseºte cã, în cele din urmã,
s-a descurcat onorabil, printr-o „negociere“: „Eu le-am spus (elevilor
— colegi) cã, dacã se vor comporta frumos cu mine, pe lângã lec-
þiile pe care le vom face, ºi le-am ºi fãcut, ne vom ºi distra. ªi au
fost de acord ºi vreau sã spun cã eram cea mai fericitã cã, în sfârºit,
pot fi învãþãtoare, pentru douã zile“). „Nu cred ca aº fi în stare (...)
ºtiu ce chestii se spun despre profesori, ce glume stupide se fac
despre ei — dar, dacã totuºi aº avea curajul sã fiu profesor, nu i-aº
stresa pe elevi cu expresii de genul «când eram eu în anul...», «pe
vremea mea se fãcea aºa ºi aºa...», «cã dacã nu fãceam, pãþeam
nu ºtiu ce...“ etc. Pur ºi simplu aº încerca sã-i trezesc la realitate
pe elevi“ (XII-A). „Nu ºtiu cum este (...) dar cred cã, pe lângã orele
ce ar trebui sã se facã, ar trebui ºi câteva ore la care sã se dis-
cute ºi sã se facã lucruri ce ne-ar interesa în cel mai înalt grad ºi
ne-ar folosi, ne-ar ajuta în viaþã“ (X-C). Iatã ºi sugestia necesitãþii
stimulãrii elevilor, printr-o imagine sugestivã (ºi retrogradã, ar zice
unii — dar ar greºi): „Pe timpul comunist, elevii îi respectau pe pro-
fesori — ºi pentru munca lor, elevii buni la învãþãturã primeau eºerfa
roºie de pionier, pe care era o mare mândrie s-o porþi — de ce nu
s-ar face ceva asemãnãtor ºi acum?“ (X-C). „Aº face orele mai atrãgã-
toare, aº mai strecura câte o glumã sau un moment hazliu — pen-
tru cã toþi ºtim, elevilor le plac glumele, ºi nu vor ca orele sã fie
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ceva înfricoºãtor, ci ceva atrãgãtor. Aº prefera ca elevii care nu vor
sã participe la ora mea sã nu mã deranjeze ºi ... i-aº trece ºi pe
aceºtia, mãcar pentru faptul cã au fost înþelegãtori. Parcã n-au ºi
ei nevoie de o pâine?“ (X-C). „Eu dacã aº fi profesor, aº face tot posi-
bilul sã nu mai fie atâta golãnie, sã nu mai fie elevii de la oraº ºmecheri
cu cei de la þarã, cã ºi ei sunt tot oameni ºi nu trebuie sã se râdã
de ei. Am vãzut într-o zi, din întâmplare, o fatã de la oraº întrebând
pe douã fete de la þarã: de la ce þarã vin, din ce þarã vin — ºi mi-a
pãrut foarte rãu pentru ele“. ªi sã mai spunem cã tinerii nu au „simþ
moral“, cã nu au suflet? ªi dacã o elevã a fost lovitã indirect de dis-
criminarea nedreaptã „elev de oraº — elev de la sat“ oare, noi, pro-
fesorii diriginþi, n-ar trebui sã facem lecþii de dirigenþie pe acest
subiect, al discriminãrilor între elevi? ªi guvernanþii n-ar trebui, oare,
sã asiste la aceste ore de dirigenþie, ca parte acuzatã — cãci nu fac
nimic pentru ca satul românesc sã nu rãmânã în urmã, din punct
de vedere cultural ºi material?

Iatã o altã problemã, ridicatã de întrebarea III: „Aº vedea în
aceastã profesie rostul principal al vieþii mele“. Deci, un elev din
clasa a XII-a A poate sã vadã, în profesorat, o misiune supremã —
iar unii profesori, stau, mereu, cu bagajele fãcute, gata sã plece
din ºcoalã la primul „greu“? Vorba subiectului din clasa a IX-a D: „Locul
celor care nu-ºi respectã profesia de profesor nu este în ºcoalã —
sã se ducã oriunde în lume“. Apoi la acelaºi subiect din clasa a XII-a A:
„Aº fi de acord cu uniforma, atât pentru bãieþi, cât ºi pentru fete —
ca sã nu se mai dea mari cei bogaþi cu toaletele lor“ (ideea este
prezentã ºi în rãspunsurile celor din clasele a IX-a ºi XI-C. Mai departe:
„Aº face meditaþii cu elevii, la obiectele pentru bacalaureat, dar ºi
la obiectele cu materii ce ne trebuie în viaþã“. „De ce nu se fac ore
de sexologie, mãcar câteva ore — ºi ne mai mirãm cã rãmân fete
gravide ºi sunt violate bestial fete...“ (XI-C).

„Dacã aº fi profesor — aº face tot posibilul sã înþeleg problemele
elevilor — problemele sociale (elevi sãraci) ºi ºcolare (cei care vor,
dar încã n-au prins ritmul) ale elevilor. Sã fie antrenaþi elevii în acti-
vitãþi educaþionale, nu doar la discotecã“ (XII-A).

Mai concret prezintã lucrurile, în acest joc „de-a inversarea
locurilor în clasã“, o elevã de la clasa a IX-a D: „Aº încerca sã le
predau elevilor mei printr-o altã metodã, cum ar fi: a — la englezã
aº folosi un casetofon ºi casete în limba englezã, b — la matemati-
cã, uneori, aº folosi un calculator, c — aº organiza concursuri în limba
englezã, în limba francezã — la matematicã, la românã, sport, dans,
picturã — ºi un concurs de poezii ar fi excelent — cine compune cea
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mai bunã ºi frumoasã poezie despre o anumitã temã (...). Înainte
de orice, însã, aº dori, de la elevi, sã fie sinceri cu ei înºiºi ºi apoi
cu mine — sã respecte pentru a fi respectaþi — ºi sã iubeascã pen-
tru a fi iubiþi, dupã cum spune ºi Seneca: Si vis amari, ama — Dacã
vrei sã fii iubit, iubeºte“. Nu existã spirit creºtin, în elevii noºtri,
chiar atunci când îl citeazã pe „pãgânul“ Seneca? Noi credem cã da
— ºi cã trebuie sã îl punem în valoare.

În fine, iatã ce propune un subiect, de la aceeaºi clasã cu un
mare interes pentru problemele socio-profesionale (IX-D): „Mi-am ima-
ginat de foarte multe ori cã sunt profesoarã. Dar nu mi-am imagi-
nat cã i-aº putea avea ca elevi pe actualii mei profesori. Dar, dacã
s-ar inversa lucrurile — sã fiu eu profesoarã — ºi profesorii mei — elevi
— iatã ce aº face în plus faþã de ei: aº deschide o instituþie parti-
cularã gratuitã [apare actul filantropic, în zona cultural — educativã
— ºi pentru Vrancea…] — în care elevii pot veni sã înveþe sã se fe-
reascã ºi sã se apere de acei profesori care „abuzeazã“ de elevi,
în special de acei cu vârste fragede. În acea instituþie, elevii pot veni
sã facã cursuri gratuite — iar profesorii sunt selectaþi dintre modelele
morale ale þãrii. ªi plãtiþi dupã muncã — dar sã ºtie cã fac o muncã
de înaltã misiune.“.

Nu e clar dacã eleva se gândeºte doar la pedofilie (o primej-
die realã a zilelor noastre) — sau, pur ºi simplu, la un Institut de
Înalte Studii de Moralitate Socialã. Suntem înclinaþi sã optãm pen-
tru varianta a 2 — a. 

Oricum, ca sã n-o mai lungim — democraþia, aºa cum o întrevãd
elevii — tinerii noºtrii, este un lucru extrem de serios — ºi dacã, la
vremea lor, peste câþiva ani, când vor pãrãsi bãncile ºcolii, vor fi
lãsaþi s-o ºi aplice, sau vor mai avea acelaþi avânt tineresc (necorupt
de ceea ce vãd acum în societatea fals — democraticã româneascã)
s-o punã în aplicare — îi vor „lãsa de cãruþã“ pe toþi guvernanþii aces-
tor 12 ani. ªi ne vor lãsa de ruºine chiar pe mulþi dintre noi, pro-
fesorii lor de azi. Ajutã-i, Doamne, ºi þine-i în gândul lor cel BUN!

Alternativitatea… morþii spirituale!!!
(cu privire la situaþia creatã de apariþia, în
ºcolile României, a manualelor alternative)

Voi începe printr-un citat din Raportul specialiºtilor de la Uni-
versitatea Columbia — S.U.A. — THE GLOBAL ECONOMY, 1990: „Sis-
temul educaþional american este la pãmânt, este o ruinã. Patruzeci
de procente dintre tinerii americani care intrã la colegii (s.a.) recunosc
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cã nu ºtiu sã scrie ºi sã citeascã corect. Douãzeci ºi trei de mi-
lioane de adulþi sunt analfabeþi.“

Oricine citeºte rândurile de mai sus, scrise de autoritãþi in-
telectuale americane incontestabile, are dreptul sã se întrebe:“
De ce România, care, pânã la 1990 (ba chiar pânã la 1995 — 1996),
nu avea nici pe departe situaþia dezastruoasã a SUA, din învãþãmânt
— primeºte BANI ºi LECÞII tocmai de la state cu sisteme de învãþãmânt
strãine, aflate în plinã entropizare — de la state cu sisteme de
învãþãmânt care nu sunt în stare sã-ºi rezolve propriile probleme,
în ce priveºte educaþia naþiunilor lor? Aceasta sã însemne, oare,
lovinesciana «sincronizare“ a României cu Occidentul — sincronizare
întru decadenþã ºi haos spiritual-educaþional? Banii primiþi de la forurile
mondiale sã aibã drept scop, oare, tocmai stricarea a ce era bun
la noi în þarã? Unde sunt, oare, specialiºtii noºtri, români, care
sã tragã semnalul de alarmã, precum cã tot ce se face în învãþãmânt,
de la ministrul ANDREI MARGA încoace (cu o consecvenþã ciudatã,
non-partinicã), este spre destrãmarea Binelui Educaþional — ºi cã se
urmãreºte atingerea (ºi depãºirea!) procentului de analfabeþi din SUA?

În anul 1999, subsemnatul s-a angajat în campania naþio-
nalã (foarte puþin solidarã) împotriva manualelor alternative —
în special, a celor de Românã ºi Istorie. Lipsa de solidaritate n-a
fost cauzatã de adeziunea profesorilor din România la ideea de ma-
nual alternativ — ci de inerþia intelectualã, de servilismul ºi como-
ditatea laºã a majoritãþii dascãlilor din România.

Am atacat pe toate fronturile, trimiþând materiale:
a — în primul rând, la MEC (cum se numea pe atunci), de unde

a venit un rãspuns politicos în formã, dar indecent în conþinut: eram
învãþaþi cã albu-i negru ºi negru-i alb (se afirma cã înseºi raþiunile
adânci ale existenþei ºcolii româneºti cer modernizarea prin acele
manuale alternative — care conþineau un text al unui oarecare Verdeº,
încã nepublicat de vreo editurã — chipurile, elevii sã se-nveþe ºi cu
textele proaste, de parcã, prin climatul din România postdecembristã,
tineretul n-ar avea parte NUMAI de subculturã, prin posturile TV ºi
prin toatã maculatura pornograficã ºi cretinoidã, proliferatã din pri-
cina dispariþiei spiritului critic în exerciþiu, din pricina celei mai false
democraþii posibile: „democratizarea“, PÂNÃ LA DICTATURA PROS-
TULUI GUST!);

b — apoi, cãtre presa centralã — scrisã ºi audio-vizualã: I-la ziarele
Adevãrul, România liberã, Jurnalul naþional, Cotidianul-Bucureºti (la
care eram ºi redactor-colaborator, pentru pagina culturalã — rubrica
Pre limba autorului), II-cât ºi la posturile TV: ProTv, PrimaTv, Antena 1.
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Evident, singurul ziar care a publicat criticile subsemnatului,
la adresa manualelor alternative, a fost Cotidianul-Bucureºti. Pen-
tru simplul motiv cã eu însumi mi-am publicat intervenþiile, la rubrica
ce-mi fusese încredinþatã…Am scandalizat în aºa mãsurã pe mi-
nisteriali, încât au fãcut toate demersurile ca formatul paginii cul-
turale de la Cotidianul sã se schimbe radical, eliminând definitiv
rubrica Pre limba autorului. ªi, evident, ºi pe subsemnatul...

În ce priveºte presa audio-vizualã — singurul post TV care a
catadicsit sã se sesizeze de spusele mele a fost Antena 1, prin poe-
tul ADRIAN PÃUNESCU (pe atunci, angajat al postului Antena 1, ºi
fãrã culoare politicã — vizibilã…). Îi exprim întreaga mea gratitudine,
ºi pe aceastã cale, maestrului ºi cetãþeanului (de atunci, nu de acum
— „O, tempora!…“) ADRIAN PÃUNESCU: a citit þãrii întregi, în miez
de noapte, memoriul meu, aproape în integralitatea lui ( avea vreo
20 de pagini…) — ºi a gãzduit, în emisiunea sa de atunci (De vorbã
cu Adrian Pãunescu), dezbaterile pe marginea memoriului meu.
Invitaþii emisiunii erau, în acea noapte, Corneliu Vadim Tudor, Radu
Câmpeanu, Mihai Stoenescu ºi Mihai Ungheanu.

Care erau, în rezumat(ºi rãmân ºi azi) obiecþiile mele, vis-à-vis
de manualele alternative(de Românã, în primul rând)?

1 — Supunându-se unor porunci externe României(ºi strãine
de interesele culturale ºi spirituale ale României), MEC elimina vi-
ziunea diacronicã asupra literaturii române — singura viziune prin care
se putea/se poate implanta, în mintea ºi conºtiinþa elevului, ima-
ginea dinamicã a evoluþiei literaturii române — imaginea clarã
asupra eforturilor constante, progresive ºi fertile, ale generaþiilor
succesive de truditori ai condeiului, de a aduce literatura cultã „întâr-
ziatã“, faþã de vestul Europei — prin „injectãri“ miraculoase cu spiri-
tualitatea tradiþional-“popularã“ (de fapt, RELIGIOS-CULTUALÃ!!!) —
într-o poziþie cultural-spiritualã superioarã literaturii vest-europene(în
multe zone literare: în poezie, în primul rând, dar ºi în romanul ºi
nuvelistica magico-simbolicã, în teatralitatea de tip ionescian, bla-
gian etc.).

2 — Prin aducerea, în prim-planul didactic, a viziunii temati-
co-sincronice asupra literaturii române (de fapt, o viziune pãgubos
ºi obscur cosmopolitã, de un snobism de cel mai îndoielnic gust —
prin care Shakespeare, Radu Tudoran, Saint-Exupéry ºi Ghidul tur-
istic coexistau întru perplexitate) — se distrugea (odatã cu viziunea
constructiv-diacronicã) ºi sentimentul identitar românesc al ele-
vului (viitor cetãþean), ºi pe cel de finalitate existenþial-spiri-
tualã, a activitãþii spirituale româneºti, în macro-cadrul activitãþii
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uman-terestre: când nu ºtii cine eºti ºi de unde vii, e greu de crezut
cã-þi vei putea hotãrî singur destinul existenþial-spiritual; e încã ºi mai
puþin probabil cã vei alege soluþii (cãi) ontologice bune; ºi e de tot
exclusã conºtientizarea finalitãþii drumului neamului tãu, al cãrui mãdu-
lar ar trebui sã fii.

3 — Prin urmare, distrugând identitatea spiritual-româneascã,
se creau(ºi se creeazã) premizele optime ale transformãrii tinere-
tului — într-o TURMÃ, care poate fi mânatã-manipulatã extrem de
uºor, de cãtre forþele economico-financiare care dominã azi lumea,
care vegheazã, extrem de atent ºi tenace, la înfãptuirea crimei mon-
diale, numitã GLOBALIZARE ( NOUA ORDINE MONDIALÃ). Asistãm,
de fapt, la multiplicate genociduri cultural-spirituale. HOLOCAUSTUL
nu se ºtie(încã) dacã se potriveºte, ca termen, pentru ce-au sufe-
rit evreii, în anii ’40 — dar se potriveºte, foarte exact, pentru ceea
ce se petrece cu celelalte neamuri ale Pãmântului, în contemporane-
itate: ARDEREA DE TOT A IDENTITÃÞII NAÞIONAL-SPIRITUALE.

Au trecut, de la aceste luãri de poziþie ale subsemnatului — 7
(ºapte) ani. Acum, se vede clar cã am avut dreptate, în tot ce am
afirmat atunci: azi, elevii nu mai ºtiu nici cine a fost ªtefan cel Mare!
Nu mai sunt în stare sã fixeze, în matca literaturii române, perso-
nalitatea lui Eminescu: prezentat, întâi, în clasa a IX-a, ca poet minor!
(Sara pe deal, atât!), apoi, în clasa a XI-a, ca poet major — elevul
recepþioneazã DOI EMINEªTI!!! — care se anuleazã reciproc, ºi anuleazã
credibilitatea actului educaþional ºi a educatorului

Ex-Preºedintele Academiei Române, domnul profesor univ. dr.
EUGEN SIMION, a încercat, ºovãielnic ºi neconvingãtor, sã intervinã
în problema genocidului cultural, creat de MANUALELE ALTERNA-
TIVE. Domnia sa a afirmat, în anul 2000 (precum o fãcuse subsem-
natul încã din 1999!), cã „alternativa oricãrui manual de Românã
se numeºte …BIBLIOTECÃ!!!“ Adicã, prin manualul didactic, se dã
o direcþie de investigare — iar elevii interesaþi (cã tot e vorba de
liberalismul opþional…) sã consulte, ulterior, în biblioteci, câte mate-
riale suplimentare (ºi alternative, ca propunere informaþionalã) vor
voi(sau vor putea). ªi a mai remarcat (precum subsemnatul, în
1999…)cã nu existã, din pãcate, alternativitate a…preþurilor: toate
manualele sunt foarte scumpe, ceea ce va duce la o selecþie inver-
sã a valorilor, prin ºcoalã: vor face ºcoalã cei bogaþi ºi proºti,
iar cei sãraci ºi deºtepþi vor fi siliþi sã abandoneze cursurile,
din motive financiare. Nu se asigurã egalitatea ºanselor, în socie-
tatea aºa-zis „democraticã“ româneascã (ºi, fie vorba între noi
— în nici o „democraþie“ a lumii contemporane)!!!
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Cu jumãtate de gurã, domnul ex-preºedinte al Academiei a
remarcat cã s-au cheltuit, absurd ºi revoltãtor, sute de milioane
de euro — pentru ca manualele alternative sã strice, ceea ce
construiserã manualele unice.

— Ori, poate cã sumele cheltuite de forumurile europene chiar
asta urmãreau (mã gândesc la „conclavul de noapte“, din vara lui
1998, al „târnãcoapelor culturale“: Paul Cornea, Liviu Papadima —
în emisiunea surprinzãtor de servilã a lui Nicolae Manolescu, Dra-
gostea mea — cultura): de-culturalizarea României? Dragostea
mea — cultura… — Dragostea mea — incultura…

— Dar, în continuare, strãdania domnului ex-preºedinte al Aca-
demiei s-a dovedit nu doar anemicã ºi neconvingãtoare, ci chiar spori-
toare de haos:

a — dl EUGEN SIMION a preluat, chipurile, „frâiele“ problemei
manualelor alternative, la Editura Corint,

b — dar n-a dat la topit STRUÞO-CÃMILA DIDACTICÃ, anume:
Manualul de Românã pentru clasa a IX-a!!! — adevãrat buldozer
spulberãtor de construcþie spiritualã (fie ea ºi þinând de proiect-
intenþie);

c — în manualele Corint pentru clasele X-XI-XII, sunt ameste-
cate, într-un talmeº-balmeº înfiorãtor, criteriile de compoziþie a ma-
nualelor respective:

I — manualul de clasa a X-a bâiguie, într-un prim capitol, ceva
despre literatura veche (umanismul cronicãresc din secolele 17 —
18) — dar sare, aiuritor, peste etape evolutive(peste iluminism,
paºoptism etc.) ºi ajunge la…criteriul speciilor literare epice: poves-
tire, nuvelã, roman etc. Ce sã mai înþelegi? Nimic. Un ghiveci de
scriiturã, în care Ureche-cronicarul boier ºi Mircea Eliade-taumatur-
gul joacã sârba împreunã…

II — Manualul de clasa a XI-a începe cu criteriul speciilor (dra-
matice — doar), continuã cu literatura popularã (care-i logica de con-
tinuitate? Niciuna! — dar ce conteazã, când vrei sã distrugi totul?)
— ºi o ia, iavaº-iavaº, prin istoria literarã a secolelor 19 — 20 — curente
literare (paºoptism, junimism, simbolism, modernism etc). Logicã?
Nu — suntem în plinã crizã de epilepsie literar-culturalã!!! Cioburi,
mozaicuri fanteziste maladive — nu manual de Literaturã!

Unde mai pui cã înghesuie atâtea curente ºi scriitori ºi texte
(canonici-necanonici — sã fie!) — toþi mari, fireºte! — încât profesorul,
sãracul, ce sã facã? Ori îi trateazã, pe toþi, ca pe A. Toma(toþi devenind
„ºi alþii“), ori nu-i ajung trei ani, sã-i prezinte, explice, tãlmãceascã
elevilor!
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III — Manualul de clasa a XII-a atinge culmea absurdului: abia
acum, la „spartul târgului“ literar, elevul de liceu începe sã-i între-
vadã pe daci, romani ºi huni(în capitolul introductiv, despre Originea…
originilor), apoi trece fulgerãtor ºi dezinvolt peste mai bine de trei
sferturi din literatura românã (în ºase pagini) — dupã care, precum
un dement vesel ºi fãrã griji — manualul începe sã þopãie ºi sã zburde,
printre ruinele literaturii române: de la Rebreanu ºi Sadoveanu — la
Danton, de Camil Petrescu (de ce Danton? — c-a fost revoluþie ºi-n
1989, ca ºi-n 1789? — masoni colo, masoni ici?), la Preda ºi Sorescu
(„iubitul“ pãmântean lângã „rãcitul“ sorescian… — ce-or fi având în
comun? — intrarea în pãmântul de obºte…) — dupã care se azvârle
cu capul drept în…recapitularea textelor poeziei româneºti, din toate
timpurile, dupã modelul clasic „Ala-bala-portocala, cine-o fi, o mai
pãþi!“ — de la „veselul“ Alecsandri, la bãrbosul Pãunescu cel „înrâurat“…

Dacã MECT ºi Academia Românã se considerã, dupã editarea
unor astfel de manuale, instituþii ºi foruri serioase — înseamnã cã
noi, toþi profesorii de Românã din România, trebuie sã devenim chiriaºi
pe viaþã ai ospiciilor vacante ale patriei. Iar onorabilii ministeriali ºi
(ex)academicieni urmeazã sã ne suplineascã la catedrã: poate, ast-
fel, vor reuºi sã-i convingã pe bieþii elevi de „logica absurdului“. Poezie
modernã curatã, metodica actualã!!!

PROPUNERI:
A lupta împotriva ABSURDULUI ABSOLUT, pe care forurile inter-

naþionale poruncesc ministerelor (de învãþãmânt) din toate þãrile încã
„neanesteziate“ spiritual — sã fie instaurat, în respectivele þãri — nu
este o luptã pentru intelectuali rãzleþiþi ºi învrãjbiþi:

a — propunem solidarizarea tuturor profesorilor din România
(intelectual-responsabili), în vederea stopãrii procesului de entropizare
a învãþãmântului românesc (prin comandã de sus în jos, dar ºi prin
acceptare servilã, de jos în sus);

b — propunem ca un grup de iniþiativã, format din profesori
oneºti, competenþi profesional ºi neaserviþi puterii politice — sã
purceadã neîntârziat la re-construirea MANUALULUI UNIC DE
ROMÂNÃ (cel „completabil“ ºi „alternabil“, intelectual, cu BIBLIOTECA!
— dar ºi cel de dincolo de afacerile oneroase ale MECT ºi ale edi-
turilor de tot felul) — pe criteriul DIACRONIC-EVOLUTIV-SPIRITUAL.

Dacã ex-ministrul ECATERINA ANDRONESCU( cea care nu prea
strãlucea de competenþã, dar nu era bolnavã de malonestitate cro-
nicã) a început, prin 2003, „plivitul“ (reducerea manualelor, de la
multe ºi neºtiute zeci — la PATRU) — e un prim semn cã „gluma“ a
devenit prea groasã. Prea indecentã.
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Tradiþia manualelor româneºti SÃNÃTOASE ºi DE BUN-SIMÞ
(care sã rãspundã REALELOR comandamente ale pedagogiei, psi-
hologiei ºcolare, metodicii — ºi REALELOR probleme ale modernitãþii
informaþionale — care nu constã în a-i imbeciliza pe elevi ºi pro-
fesori în faþa ecranelor fluorescente ºi în „bãile“ funeste ale
siliciului, ci a-i învãþa sã gândeascã ºi sã discearnã ºi sã între-
vadã finalitatea existenþei umane pe planeta Pãmânt!!!) trebuie
sã fie reinstauratã!

ANEXÃ
Iatã ce spune despre cuplul problematic REFORMÃ/TRANS-

FORMARE RADICALÃ A EDUCAÞIEI, evreul marxist, sincer conver-
tit la valorile creºtinismului autentic — ROGER GARAUDY (cf. Roger
Garaudy, Statele Unite, avangarda decadenþei, Samizdat, 2003,
pp.115 — 116):

„Nu e vorba de reformare a sistemului, ci de rãsturnarea lui
radicalã. Aceasta nu se va realiza printr-o a suta «reformã» acor-
datã sau votatã, ci printr-o transformare a mentalitãþilor care perpe-
tueazã sistemul fãrã vreo altã finalitate decât creºterea «produsului
naþional brut», a consumului, a puterii ºi a gradului de cucerire a pieþelor.

Se pune problema ca în ºcolile noastre sã fabricãm dentiºti,
mãturãtori sau militari — ori se pune problema de a pregãti oamenii
sã fie oameni, creatori, adicã?(s.n.)

(…) Sã devenim conºtienþi cã avem de învãþat ceva de la
CELÃLALT — ºi nu trebuie, doar, de la înãlþimea eurocentrismului nos-
tru, sã cãutãm „asimilarea“ sau integrarea sa, în decadenþa noastrã,

*în care ºtiinþa a devenit scientism,
*în care tehnica a devenit tehnocraþie,
*în care politica a devenit machiavelism.
SCIENTISMUL e o formã de superstiþie, sau mai curând de

integrism totaltar, fondat pe acest postulat: «ºtiinþa»poate sã rezolve
toate problemele. Ceea ce ea nu poate rezolva, experimenta ºi pre-
zice, nu existã. Acest pozitivism reducþionist exclude cele mai înalte
dimensiuni ale vieþii: dragostea, creaþia artisticã, credinþa.

TEHNOCRAÞIA e forma de somnambulism al unei tehnici de
dragul tehnicii, care nu-ºi pune niciodatã problema þelurilor funda-
mentale. Ea se formeazã pe urmãtorul postulat: tot ce e posibil din
punct de vedere tehnic este dezirabil ºi necesar. Aceastã «motivaþie»
aduce dupã sine cele mai rele derapaje ale raþiunii. Inclusiv arma
nuclearã ºi «rãzboiul stelelor». Este o religie a mijloacelor.
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MACHIAVELISMUL este animalitatea unei politici definite printr-o
tehnicã a accesului la putere, ºi nu ca o reflecþie asupra þelurilor
(s.a.) comunitãþii umane ºi apoi (s.a,) asupra punerii în practicã a
mijloacelor (s.a.) pentru atingerea acestor þeluri.

(…) Sã fie puse la dispoziþie, în sãli rezervate scopului cunoaº-
terii, toate operele autentice ale spiritului uman, din toate timpurile
— pentru adulþii de toate vârstele ºi cu orice nivel de culturã. Poate
astfel se vor forma iniþiatorii viitori ai acestei reflecþii asupra
þelurilor, sau, cel puþin, unii cetãþeni conºtienþi de problema
sensului vieþii(s.n.)“

Minist(e)rul pe bazã de prezervative...
De vreo sãptãmânã încoace, bântuie, prin ºcolile patriei noas-

tre, mutre dubioase de psihologi (ca niºte complotiºti din Republi-
ca Veneþianã...numai mantia pe feþe le mai lipseºte...)...cu niºte teste-
trãsnet...ºi cam trãsnite, ºi trãsnitoare. De unde vin ele/testele?!
„De la Minister!“ — þi se rãspunde cu ifos, colea...În instrucþiunile/„intro-
ducþiunea“ acestor teste, scrie cã „rãspunsurile oferite nu au impli-
caþii profesionale sau financiare“, dar, la vreo doi profesori, de prin
judeþul meu, li s-a cam sugerat c-ar fi cazul sã-ºi facã bagajele, în
urma predãrii acestor teste, cãtre acei „kapo“, pe post, cicã, de
„psihologi“... Responsabili „cu munca“... care muncã?!

De fapt, cine citeºte mai cu atenþie „introducþiunea“, are de
ce sã facã frisoane: „Rãspunderea pentru corectitudinea informa-
þiilor oferite vã aparþine în totalitate, cu implicaþiile legale de rigoare“...
Adicã, ce „implicaþii legale de rigoare“?! Mister total...dar tocmai
de aia ar cam trebui sã te ia cu frisoane: oare nu s-a „pus“ de-o
lege secretã, care sã-i mãtrãºeascã pe amãrâþii de profesori (chit
cã nimeni nu le invidiazã, în Þara Româneacã, posturile ºi, mai ales,
salariile...) ?! Ba, s-o fi pus, cãci aºa se procedeazã în þãriºoara noas-
trã fascinantã...cu surprize de Moº Crãciun...pe dos!

Dar, nu sunteþi curioºi pe ce criterii li se pregãteºte „debar-
carea“, acelor profesori slabi de înger, care se lasã intimidaþi de „impli-
caþiile legale de rigoare“, ºi nu-ºi þin sinceritatea în frâu?! Ba, cred
cã ar merita sã „adãstaþi“ niþel...ºi sã ascultaþi genial de subtilele
ºi... „esenþial de esenþialele“ întrebãri ale testului cu pricina..., vân-
turat ca steagul ciumei, prin lãcaºurile de educaþie/învãþãturã ale
României...

Ia ascultaþi aici:
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— „Aþi avut vreodatã probleme emoþionale/psiho-comportamen-
tale?“ (pagina 3). Observaþi cu ce/câtã subtilitate abisalã te ispiteºte
psihilogul lui Peºte Prãjit... — ca sã te prindã în „undiþa“ lui?! ...Cã,
dacã ai avut „probleme emoþionale“, ºi n-ai fost, în viaþã, un, pardon,
porc, lipsit de emoþionalitate... — „cãrel“ din învãþãmânt! Învãþãmân-
tul nu are nevoie de „probleme emoþionale“!!! Are nevoie, probabil,
de mãcelari, sau de gâzi...Da’ de care probleme are nevoie?! Finan-
ciare, ºpagagealã, ori bãi de nãmol pe burtã?! Pãi, deºteptãþeilor
de psihologi guvernamentali, pânã ºi profesorii de Matematicã (ba,
poate, în primul rând ei, cãci, în majoritatea cazurilor, elevii nu se
au bine cu abstracþiunile Matematicii...) devin „emoþionaþi“ de ca-
tastrofala lipsã de interes a elevilor, ºi strâng din dinþi, ca sã nu urle,
ori sã se suie pe pereþi, de atâta...euforie... Darãmite un profesor,
sã zicem, de Românã, care trebuie s-o facã pe George Vraca, Mircea
Albulescu ºi pe Dem Rãdulescu, deodatã, ca sã-i þinã în prizã, cât
de cât, pe...“rocker-aºii mamei rocker-aºi“...veterani de discoteci ºi
pockeraºe pe calculator... 

— À propos de euforie...Ascultaþi ce strãbateri de interes are
Minist(e)rul Educaþiei ºi Cercetãrii (aceste douã cuvinte: EDU-
CAÞIE, respectiv CERCETARE — încep sã dobândeascã, prin tes-
tul de psihologie pus de noi în discuþie, niºte conotaþii semantice
de-a dreptul sinistre... — trimiþând la noþiunile de „lagãr/gulag/
RE-EDUCAREA PITEªTI“, respectiv la personalitãþile serafico-
istorice Goebels-Beria-Nikolski...): „Aþi avut vreodatã o dispoziþie
euforicã (asemãnãtoare cu o stare de „beþie“), comportamente necon-
trolate — de exemplu, contacte sexuale neprotejate frecvente, cheltu-
ieli extravagante...“ (pagina 4). Rãmâi „tablou“, în faþa unor astfel
de formulãri ºi interese ministeriale...Deci, ce-i doare ºi pe unde-i
doare pe ministerialii educaþiei?! Dacã a avut vreun profesor „vreo-
datã“ vreo „dispoziþie euforicã“?! Pãi, da, cam au dreptate aceºti
„goebels”-i ai educaþiei: dacã un profesor, cocoºat de responsabi-
litãþi ºi de hârtii inutile, pânã la pãmânt (ºi bãgat chiar SUB pãmânt!
— aþi fãcut, domnilor psihologi ai lui Peºte, vreun studiu statistic...-
era mult mai interesant, vã garantez! — cam câþi profesori mor, anual,
de infarct miocardic?!...), poate sã mai devinã ºi „euforic“... — aceas-
ta, da, „rezon“, ar fi o stare COMPLET ANORMALÃ!!! Adicã, un Traian
Bãsescu, preºedinte de þarã, îºi poate permite sã aibã, continuu,
stãri euforice(...ºi supra-euforice!!!), deºi, în mod normal, EL, în primul
rând, ar trebui sã fie cocoºat de grijile ºi necazurile acestui neam
încovoiat de tragism... — dar ca un profesoraº/învãþãtoraº sã aibã
dreptul la vreun moment de „dispoziþie euforicã“ — ca mai va!!! Nici
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dacã-ºi, sã zicem, însoarã bãiatul, cu vreun plod/ploadã de-a ( l )
...sus-numitului Bãsescu???!!! Cã tot a ajuns fata lui Bãsescu notar,
la Pãuneºti-Vrancea, deci, s-ar putea zice, a devenit „abordabilã“,
din punct de vedere al socio-„matrimoniului“ provincial...

...Dar, bineînþeles, dacã îndrãzneºte sã scrie profesoraºul/
învãþãtoraºul cã a cutezat sã obþinã o „dispoziþie euforicã“ — asta
înseamnã, în limbajul cifrat al psihologilor ministeriali, ori cã e beat
criþã, PE VECIE — ori cã s-a zãrghit/”dilit“!!! ªi...nicio milã!!! „OUT!!!“
(...deºi, de zãrghit, POATE CÃ S-O FI ZÃRGHIT „ÎN SLUJBA“
ROCKER-IZAÞILOR SOCIETÃÞII DE CONSUM NEO-LIBERALE...). 

...ªi ce griji îi mai rãzbat pe psihologii ministeriali?! Dacã pro-
fesorul/profesoara „au avut contacte sexuale neprotejate frecvente“...
E dificil de pãstrat un limbaj urban, în aceste circumstanþe...În mod
normal, abordarea ar trebui sã fie cam în stilul „becalistico-bãses-
cian“: „Bãi, mârlanilor/târlanilor, da’ de când vã creaþi voi interes
pe sexul meu?!“ Dar, evident, cine dã un astfel de rãspuns de bun-
simþ spontan, e dat afarã din...ªi, totuºi, nu vi se pare cã se întrec/
depãºesc, prin aceastã aºa-zisã „testare psihologicã“, toate limitele
bunei-cuviinþe, ale intimitãþii MINIME...?! Tot vorbeaþi (ºi nu mai ter-
minaþi de vorbit!) de Securitatea lui Ceauºescu, Dumnezeu sã-l ierte,
cã „viola intimitatea oamenilor/cetãþenilor“... Mie — ...ºi chiar nouã,
celor pe care-i cunosc îndeaproape! — nu ne-a violat-o, nimeni, înainte
de 1989... — dar ce ne-o mai violeazã acuma!!! „Grupa mare!“ Fãrã
niciun pic de jenã...Nu doriþi cumva sã controlaþi ºi virginitatea cadrelor
didactice, chiar de faþã cu elevii din ºcoalã, la careu, încolonaþi,
unul câte una!!!(...doar democraþie nu-i?!), dragi „kapo“ ai Guver-
nului Adomniþesc/Adormiþesc?!...Cum pot fi pline ºcolile României
de elevi „aristocratici“ (spiritual, fireºte!), dacã mai marii învãþãmân-
tului românesc au astfel de abordãri/atitudini/”curiozitãþi“ de golani?!

...ªi ce neliniºti mai au guvernamentalii lui Adomniþei?! Dacã
profesorul/profesoara fac „cheltuieli extravagante“... Dar de ce nu-l
întrebaþi pe amicul lui Bãsescu, pe dl Cãºuneanu de la Bacãu, al
cãrui bãieþel, Costeluº, ºi-a cumpãrat, mai ieri, un Bugatti de 1,6
milioane de euro?!...de-a rupt gura Europei...!!! ...De unde naiba
sã facã profesorul/profesoara „cheltuieli extravagante“, pentru ca
voi, „subit ºi pe neaºteptate“, sã-l/s-o acuzaþi de ºpagagealã ºi de
fraudã internaþionalã, pe bazã de...mãlai de porumb ºi ouã de curcã?!
I-aþi dat voi, „adomniþoilor“, parale, cât sã-ºi facã de cap, mãcar O
DATÃ ÎN VIAÞA LUI/EI?! ...Dupã câte zic statele de platã, nu prea...ªi,
atunci, de ce vã luaþi de viaþa amãrâtã a bietului dascãl, sugerând,
în persoana profesorului/profesoarei, prin aceste formulãri perverse,
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pe potenþialul (sau chiar „cineticul“!) hoþ/infractor, „client“ al Inter-
polului?!...De ce? De ticãloºi ce sunteþi...dar ºi de proºti!!! Pentru
cã, dacã ne mai „sucãliþi“ mult fãrã...prezervativ, chiar ºi noi, ãºtia,
rãmaºi din „Vechea Gardã“, ne vom scârbi de tot ºi de toate, ºi vom
lua calea fie ºi a Patagoniei...(mãcar acolo nu ne va întreba nimeni
de... „manºoane“...) — lãsându-vã sã faceþi schimburi de prezerva-
tive între domniile voastre, „sfinþii“ handicapaþi LA BUN-SIMÞ ai Dom-
nului Adomniþei!!! (...la noi, în Bucovina, numele de tipul Asaftei,
Amarghioalei etc. erau date copiilor din flori, ale cãror biete mame
nu mai prea ºtiau care vor fi fiind taþii copiilor lor... — ºi, ca sã aibã
copiii lor nevinovaþi, totuºi, buletin cu nume, li-l dãdeau pe-al lor, de
„fete“... — noi credem cã de aici izvorãºte ºi obsesia cu...prezerva-
tivul „non-frecvent“ utilizat... ca ºi ... „frecatul la melodie“ ºi... „fre-
catul mentei“, pe linie psiho-nazisto-stalinistã... ). 

„Creºtinii“ musulmani — zburdãciunile
„gays”-lor ºi alte halimale româno-europeano-

mondiale/mondialiste (roman în trei
capitole…ºi cu Epilog…)

I — „Creºtinii“ musulmani, unul Dan Brown, U.E.,
preafericiþii „gays“ ºi… B.O.R. (sau: intrarea „cu dosul“…)

Marþi, 23 mai 2006 (au anunþat toate agenþiile de presã, ca
pe un fapt teribil de amuzant…), turcii musulmani, buddhiºtii chinezi
ºi locuitorii din Arhipelagul Samoa (Pacific) au fãcut greva foamei
(!!!), pentru interzicerea, în lume, a filmului ºi cãrþii Codul lui Da Vinci,
a lui Dan Brown — ajuns celebru pentru blasfemierea grosolanã a
lui Iisus-Dumnezeu — dupã tipicul celor mai mari ºi înverºunaþi duºmani
ai creºtinismului (trebuie, oare, sã-i mai numim aici? — trebuie, oare,
sã amãnunþim blasfemia lui Dan Brown, ca sã-i facem ºi noi dom-
nului Dan Brown, ca ºi alþi „intelectuali“, ori cretinoizi, ori mameluci,
din România ºi din strãinãtate — publicitate??!!). În Coran2, Iisus este
onorat (atât!), buddhiºtii îl cunosc pe Iisus din auzite (se zice… —
onorabilul Sundar Singh, pe la 1906, dezminte, afirmând Revelaþia!),
iar despre samoezi am vaga bãnuialã (ºi reminiscenþã istorico-geogra-
fico-etnograficã) precum cã ar fi oleacã de canibali (s-ar pãrea cã
ei interpreteazã Cina cea de Tainã cam ad litteram…).. 

74

2 — Cartea Sfântã a musulmanilor, echivalenta sacralã islamicã a Bibliei creºtine.



Dacã au ajuns musulmanii, duºmanii de moarte ai creºtinis-
mului, pânã acum vreun secol — ºi canibalii din Samoa de Vest ºi
de Est, adicã de la marginea Pacificului — sã se întindã pe jos, ca
ofrande în faþa morþii prin înfometare, decât sã admitã blasfemia
asupra unui spirit terestru-solar superior, de ei doar bãnuit!!! — iar
nu împãrtãºit!!! — atunci Bisericile Creºtine (ºi cea Ortodoxã, în speþã
— prin recidiva ei, în cazul piesei de teatru a Evangheliºtilor acelei
scatologice-coprologice anti-doamne Alina Mungiu-Pippidi — care, prin
atitudinea ei ultravulgarã ºi atotspurcãtoare, aminteºte de putoarea,
fizicã ºi moralã, a Halelor Parisului, în anii !789 — 1794 — pe când
viermii bipezi ai cloacei franco-masonice jubilau, cu capul domnei de
Lamballe în vârful suliþei ºi silind creºtinii sã se închine Zeiþei Raþiu-
nii — în realitate, statuii ce-o reprezenta pe cea mai neruºinatã
curtezanã parizianã, în catedrala Notre-Dame) au o gravã problemã:
se pregãtesc de intrarea nu în Uniunea Europeanã, ci în Amurgul
Civilizaþiei — care, chiar dacã Constituþia UE nu admite — totuºi, ea,
Civilizaþia Europeanã, s-a creat pe bazele creºtinismului…Nordicii
pãgâni numesc acest Amurg al Zeilor — Ragnarökr — dar totul
duhneºte atât de cumplit, în aceastã inerþie criminalã a Bisericilor
Creºtine Europene — încât orice denumire sunã mult prea elegan-
to-elegiaco-“interesant“, pentru o atât de imundã iresponsabilitate,
prin lipsa totalã de reacþie FIREASCÃ…O fi ºi asta o strategie „spi-
ritualã“?! Poate — dar ea duce la dezastrul Spiritului Terestru Creºtin,
în lupta lui cu Puterile Extrem-Agresive ale Întunericului. Sã te numeºti
Bisericã Creºtinã, ºi sã nu pui în discuþia sacerdoþiului ºi a laicatu-
lui intrarea unui întreg popor (creºtinat de întâiul ales al lui Hristos,
Sfântul Andrei!!!) într-o organizaþie suprastatalã care-l neagã pe Hris-
tos-Dumnezeu, prin: 

a — negarea temeliilor creºtine ale civilizaþiei europene; 
b — închinarea la Viþelul de Aur (cf. Max Weber, Etica protes-

tantã: „Nu pierdeþi timpul cu rugãciunile, câtigaþi bani!“) ºi 
c — pierderea cvasi-totalã a suveranitãþii naþional-statale ºi de-

legarea cvasi-totalã a acestei suveranitãþi naþional-statale, a þãrilor
intrate în Uniune, cãtre o gaºcã cel puþin dubioasã, cu „vizuina“ la
Bruxelles-Strasbourg-Luxemburg — este, dupã opinia noastrã, o ati-
tudine cel puþin ciudatã — ºi eu o spun asta, în cea mai eufemisticã
dintre expresiile pe care le-am gãsit, în conºtiinþa ºi gura mea…

N-am auzit nici un comunicat, cât de scurt ºi de formal, care
sã reflecte poziþia Patriarhiei Române, faþã de atât de importantul
ºi gravissimul eveniment al intrãrii României în U.E. — pe când, spre
exemplu, în „cazul Tanacu“, de anul trecut, Patriarhia României s-a
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grãbit teribil sã-l cateriseascã (fãrã anchetã, fãrã prealabila cercetare
a faptelor!) pe bietul greºitor din prea multã osârdie ºi bunãvoinþã
uman-creºtinã, preotul-cãlugãr Daniel Corogeanu, lãsându-l pradã
celor mai infecte insulte ale ziariºtilor3, precum ºi lepãdându-se vino-
vat de el, abandonându-l braþului secular al Legii Umane, înainte de
a cerceta EA, Sfânta Bisericã, Sfântul Sinod al B.O.R., dacã aces-
ta e vinovat au ba, sau în ce fel va fi fiind acesta vinovat, dacã este…

Nu mã mai mirã nicio paradã a acestor infractori monstruoºi,
homosexualii, pe sub nasul Papei de la Vatican, ori pe sub nasul Pa-
triarhiei Române de la Bucureºti (ambele, INERTE!) — în pofida a însãºi
LEGII Umane (aºa proastã ºi slugarnicã, faþã de duºmanii interni-
atroci ºi externi-necruþãtori ai Creºtinismului Ortodox, cum este ea,
Legea Umanã…), care le interzice homosexualilor propaganda homo-
sexualitãþii…Or, a face, în Buricul Bucureºtilor, CIRCUL-PARADÃ —
ºi a cere, sfidãtor, „FAMILII Homosexuale“ (!!!!) — e ºi propagandã,
dar e ºi strigãtor la Cer, nu doar la/cãtre Legea Terestrã. Ce pot
a învãþare înfiaþii copii, din familiile „homo”-Deandosulea (cum zic poves-
taºii arabi ai celor „1001 de nopþi“…) — decât a-ºi urmare pãrinþii,
întru toate ale lor spurcãciuni ???!!! Acea cobrã, cu numele de Buhuº
(ºeful sectei homosexualilor din România — Accept!!! — ce „o“ accepþi,
mãi musiu?) — se uitã la noi, de pe sticla televizorului, cu o aºa sclipire
lacomã a ochilor ºi cu buzele-i extrasubþiri fremãtând, atât de îmbã-
loºate de veninul poftelor scârnave de a muºca-spurca tot ce-i în
lumea lui Dumnezeu — încât bãnuiesc cã ne vede, pe toþi cei nevãzuþi
lui, traºi în „þeapa“ domniei sale (ºi domnul preºedinte Bãsescu, bãiat
„gigel“ ºi „spãlãþel“, de felul lui, „bãiat de Potcoavã“! — fãrã Nicoarã…
— atunci când vorbea de „la þepe în Piaþa Universitãþii“, încep sã cred
cã se gândea la cu totul altceva decât au crezut naivii… — doar el
a promis cã va munci într-atâta, încât 30% dintre români se vor
transforma, din campionii Virilitãþii Ciobãneºti-Mioritice — în molaticii
ºi catifelaþii „gays“… — teniile ºi urâciunile/uscãciunile pãmântului).
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bãsescieni, bine dormiþi ºi hrãniþi, în faþã… — la „atingere“…), în aceºti ultimi ani,
vã atrag atenþia asupra începutului de discurs al unei jurnaliste de la Antena 3, la
ºtirile de la orele 18, în ziua de 14 septembrie 2006 — Sãrbãtoarea Sfintei Paraschi-
va, Ocrotitoarea Moldovei: „La ediþia de anul acesta a Sfintei Paraschiva…“ Ce
sã mai zici?… „No comment“… — cum se zice azi. Sau, mai pe româneºte: Sã te
cruceºti ca de arãtare de diavol!



ªi un sobor întreg de preoþi, pe toate canalele TV, nu e în stare sã
liniºteascã/ostoiascã acea privire ºi fremãtare lucios-atotpofticioasã,
a d-lui Buhuº…Sfinþi Pãrinþi ai B.O.R. — mai lãsaþi soboarele elec-
torale — ºi ocupaþi-vã, rogu-vã, de adevãratele ºi gravele probleme
ale Duhului Românesc! Noi nu îndemnãm, Doamne fereºte, la vio-
lenþã — dar la atitudine fermã ºi responsabilã, DA!!! Cum intrã B.O.R.
— în UE? Ori nu intrã deloc — ori, Doamne, iartã-mã — intrã cu dosul…

Am strâns, „pe surse“ (c-aºa-i azi la modã!), suficiente infor-
maþii despre dorinþa arzãtoare a Marilor Infractori Mondiali, care
conduc lumea contemporanã — de a rãri populaþia Terrei, cu orice
preþ !!! — cãci, chipurile, n-ar mai putea-o hrãni…(dar pe domniile
lor, „dumnezeii lumii“, se hrãnesc mult prea bine!) . ªi nu importã
prin ce mijloace ar rãri-o — dar parcã tot mai eficiente ar fi homo-
sexualismul stârpitor ºi SIDA nimicitoare (tot prin intermediul colo-
niilor de „gays“, ºi SIDA asta… — San Francisco a fost începutul…
— biatã turmã americanã capie…). Cine doreºte sã se încredinþeze
cu ochiºorii lui — sã vinã la mine, sã-i arãt documentele în speþã —
îl voi primi, oricând, cu celebra ospitalitate româneascã!

De ce nu se implicã, spre exemplu, B.O.R., cu mai multã
tragere de inimã, în problema ASCOR-ului (Asociaþia Studenþilor
Creºtini Ortodocºi din România)? La Serbarea de la Putna, care marca
de cinci ori centenarului înveºnicirii Sfântului ªtefan, Voievodul de
Flacãrã al Moldovei — n-au fost prezenþi decât cca. 200 de tineri
pelerini. Extrem de sufletiºti ºi activi, cu duhuri pure, gata de sfân-
tã jertfire, aceºti 200 de tineri — dar, pentru o þarã care se laudã
cã ar mai avea vreo 20 de milioane de locuitori — nu e cam mic
numãrul lor? ªi cine rãspunde moral, oare, de împuþinarea flãcãrii
celor din ASCOR — care, în 1990, numãra câteva mii bune de mem-
bri? Nu B.O.R., oare? Bineînþeles, o sã replicaþi cã Hristos n-a avut
nevoie decât de 12 apostoli… — ºi 200 ar fi, deja, prea mulþi…Da,
dar asta acum 2.000 de ani, când credinþa era cu totul alta (ca
putere interioarã de duh ºi vizionarã), decât azi…Iar Hristos credem
cã ar avea multe de spus, într-o discuþie, „tête-à-tête“, cu mai marii
Bisericii de Duh, care prea des a devenit, în ultimii ani, doar Bise-
ricã de Zid, din betoane ºi BCA-uri — Bisericã pe care El a clãdit-o/
întemeiat-o, atunci ºi de-a pururea, pe CREDINÞÃ! Iatã descris halul
de decãdere-delãsare spiritualã dinãuntrul B.O.R., de cãtre ieromo-
nahul Agapit Chiliotul, în revista Rost, an II, nr. 20, 2004, p. 44
(art. Ortodoxia, invadatã de umanism): „De la o zi la alta, ortodox-
ia se «smereºte“ alarmant, convertindu-ºi generos rânduielile tradiþio-
nale dupã duhul înnoitor al vremii. De la tablourile religioase cu pretenþii
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de icoane, crucifixuri cu leduri, policandre electrificate, microfoane
ºi difuzoare plasate printre sfinþi cu proporþii de bucãtari, pânã la
corala academicã combinatã cu «contana» ori tânguirile romantic-
lacrimogene ale OASTEI DOMNULUI. Semne ale prioritãþii omenes-
cului, în luptã cu rânduielile Duhului Sfânt aflãm ºi în predicile pufoase
de la amvon, cât ºi în paginile unor publicaþii «ortodoxe».(…) Ce sã
înþelegem din aceastã paradã de sofisme duhovniceºti? Cã ortodo-
xia contemporanã ºi-a pierdut într-atât vlaga, încât nici grai nu mai
are? Cã pentru a fi citit ºi admirat, limbajul trebuie sã-þi fie neapãrat
«cult“ ºi elegant? Cã smerenia trebuie sã-þi fie graþioasã, iar cãinþa
politicoasã?(…) Se propovãduiesc «noi sfere de viaþã», o nouã orto-
doxie: ortodoxia fãrã Hristos, în care adevãratul stãpân va fi OMUL
apostat, eretic, omul umanist-ecumenist al viitorului-prezent“.

Trebuie sã mãrturisesc cã, în pelerinajele mele prin Sfântã
Bucovina mea de baºtinã, am întâlnit, în ultimii ani, destui sãrmani,
dar URIAªI cãlugãri de rând, care, cu credinþa lor fierbinte (cel puþin
cât „bobul de muºtar“ hristic) ºi cu conºtiinþa misiunii lor sfinte, ar
putea, oricând, „sã-i zicã muntelui sã se arunce în mare, iarã el s-ar
arunca“…Dar, în relaþiile B.O.R. cu puterea cezaricã, ei, sãrmanii
ºi amãrâþii cãlugãri sihãstriþi, autojertfitori ºi atotjertfitori, nu sunt
chemaþi sã zicã nicio vorbã, ori sã-ºi exprime vreo pãrere: sunt (zic
asta ierarhii) „prea neînsemnaþi“… — sã-ºi vadã de „trebile“ lor, acolo
unde sunt — adicã, în munþi…Doar unul Dumnezeu ºtie, cu adevãrat,
cum e cu „însemnarea/însemnãtatea“… — ºi care ºi unde ar trebui
sã fie „trebile“ celor „mari“ ºi care ºi unde ale celor „mici“ — ºi, în
definitiv, care este mare ºi care este mic, cu-adevãrat, în Împãrãþia
Domnului Dumnezeului nostru?! ªi, bun-înþeles, numai Dumnezeu ºtie
cum e, cu-adevãrat, cu sfinþenia. Eu numai în Judecata lui Dumnezeu
am NÃDEJDEA CEA MARE ªI NECLINTITÃ — pentru aceastã lume,
cât ºi pentru cealaltã…ªi voi bântui, totdeauna, cu mai mare bucurie
duhovniceascã bisericuþele schiturilor, sihãstriilor ºi mânãstirilor satelor
ºi munþilor — decât fãloºeniile de biserici ºi catedrale „moderne“ (???)
ale Oraºului…Nu e în intenþia mea, Doamne fereºte, sã nasc vraj-
bã între preoþii de mir (unii dintre ei, de mare duh al sfinþeniei ºi cu
mare îngrijorare ºi durere în suflet, pentru soarta Ortodoxiei, a Þãrii
ºi a Oamenilor Pãmântului!) ºi monahi — cã vrajba e, ºi fãrã mine!4
— ci doar sã atrag atenþia, ca biet laic ce sunt, ºi, deci, smerit mãdu-
lar al Bisericii, asupra unor slãbiciuni ale slujitorilor lui Hristos — slãbi-
ciuni care, mai ales în aceste condiþii istorice tragice, nu-ºi au locul
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ºi timpul, sub nici un motiv!!! Sfinþi Pãrinþi, cad în genunchi în faþa
Sfinþiilor Voastre ºi vã grãiesc din strãfundul sufletului, pãcãtosul de
mine: nu e ceasul Adormirii, ci al Trezirii ºi al Veghii celei mai aspre,
al Rugãciunii-Scarã, ca în Grãdina Ghetsemani — „cu sudori de sânge“,
precum zice Sfântul Evanghelist Luca!

II — România tinereþii fãrã bãtrâneþe (ori belelele…) —
ºi a vieþii fãrã de moarte… — tot gunoiul la o parte

(sub preº…)
Într-una din zilele trecute, intrã în clasa unde predam o colegã,

îºi cere scuze, politicos, pentru deranj, ºi-i roagã pe elevii-copii din
bãnci sã contribuie, dupã puterile lor (sã zicem, 10.000 de lei vechi
de persoanã… — ca „bazã de pornire“…), la ajutorarea copiilor han-
dicapaþi loco-motorii, de la aºezãmântul focºãnean „Elena Doamna“
— aºezãmânt pe cale de a fi „lichidat“ de cãtre grijuliul (pentru drep-
turile omului ºi copilului!) stat românesc… — iar bieþii copiii neaju-
toraþi ºi nãpãstuiþi de soartã — trimiºi pe la casele lor (dac-or fi având
aºa ceva!), fãrã nici mãcar ajutorul unui cãrucior hycomat!…

Mai trec vreo câteva zile ºi, pentru cã eram oarecum impli-
cat în problema plasãrii unui bãtrân într-un azil de bãtrâni (cãci n-avea,
dintre rude, cine sã mai poatã îngriji de el), aflu cã ºi azilele de bãtrâni
din România sunt, în felul lor, pe cale de dispariþie: i se cere unui
om de peste 85 de ani un morman de adeverinþe, de pe la toate
instituþiile statului, precum cã e perfect sãnãtos mental, ºi cã nu
suferã de nici o boalã mai aºa ºi mai acãtãrii ºi cã…ºi cã…etc. etc.
— ºi vize, vize, vize — cu sutele! Pãi bine, mãi oameni-neoameni, din
Ministerul Sãnãtãþii ºi nu numai, dacã ar fi bieþii bãtrâni sãnãtoºi
tun, ar mai avea nevoie sã solicite plasarea lor într-un aºezãmânt
aºa de sumbru, cum este un azil de bãtrâni? ªi cum sã fii sãnãtos
tun, cu mintea ºi cu alte alea, dupã 85 ºi mai bine de ani de viaþã
zbuciumatã, în continuã mizerie ºi nevoie (dacã ai fost la viaþa ta
cinstit, se-nþelege…)? ªi cine sã alerge, precum cerbul carpatin, pen-
tru mormanele de hârtii — cine? — bietul bãtrân, fixat de toate durerile
lumii — la pat? Aþi înnebunit, v-aþi zãrghit de tot, vi s-au extirpat sufle-
tul, conºtiinþa, creierul chiar???!!! Prin ce drãceascã operaþie?

Am eu o vagã bãnuialã — care, pe zi ce trece, se preface în
certitudine (vãzând ºi genocidul pensionarilor, care-ºi dau obºtescul
sfârºit pe la tot felul de cozi — mai multe ºi mai letale decât cele
dinainte de 1989!): panglicarii ãºtia escroci, care conduc destinele
Þãrii ºi ale Neamului Românesc, s-au gândit ei, s-au rãzgândit —
ºi-au ajuns la concluzia cã Europa (care???) îi va primi mult mai uºor,
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komisarii neo-cekiºti de la Bruxelles-Strasbourg-Luxembourg vor trece
mult mai uºor peste minciunile ºi gãinãriile balcanice ale diriguito-
rilor României contemporane (parcã ãia nu-ºi au, ºi ei, „faliþii“ lor?!)
— dacã aceºtia vor prezenta o Românie absolut asepticã: nu tu hand-
icapaþi, toþi românii sunt teferi, sãnãtoºi, voinici, voioºi, înalþi — „ai
noºtri ca brazii, cu mucii pe chept!“ — ºi verzi ca balega de gâscã ;
iar bãtrâni… — de unde bãtrâni, de unde neputincioºi — aþi vãzut care-
va, la români, bãtrâni?! — „care caprã“? — „nu se ezistã“ aºa ceva!!!
— tocmai la români, bre?!Fii serios, mata! În România — Grãdina Maicii
Domnului?! Pãi, aici suntem, cu toþii, Feþi Frumoºi, veºnic tineri, Sfar-
mã-Piatrã (ºi bãnci…”bancare“……), Strâmbã-Lemne (ºi legi…) — doar
la noi s-a împãmântenit chestia aia deºteaptã cu Tinereþe fãrã
bãtrâneþe ºi viaþã fãrã de moarte, nu? Deci, ne primiþi, nu? — ºi ne
lãsaþi sã furãm ºi noi, acolo, la nivel european, de-acuma, cã ne-am
sãturat tot de nivel naþional, sãtesc, urban ºi comunal, ce naiba!…

III — ªtefan cel Mare al Ungariei de la… Gãiceana… —
elada-„patrida“ ºi modalitãþi de sãrbãtorire la

românii „fedeli“…
Am primit, mai lunile trecute, un telefon de la un fost elev de-al

meu, cãruia îi fusesem ºi diriginte, cândva, pe când ºcoala noastrã
se numea Liceul Agroindustrial-Adjud. Mã vestea, de la Budapesta
(!!!) cã, în judeþele Bacãu ºi Vrancea, este sãrbãtorit Sfântul ªtefan
— ºi i se dezveleºte acestuia statuia, la Gãiceana ºi Cleja…I-am
rãspuns, însufleþit, cã mã bucur din adâncul inimii: „- Sfântul ªtefan
al Moldovei, nu-i aºa, Tibi dragã?“ „-Nu, nu, dom’ diriginte — îl ser-
bãm pe Sfântul ªtefan al Ungariei, cel care, ºtiþi ºi dvs., i-a creºtinat
pe unguri!“

M-am simþit atât de ruºinat ºi de neîmplinit în munca mea de
educaþie a sufletelor copiilor ºi tinerilor ªcolii Româneºti…Bine, dragi
tineri ºi mai puþin tineri, cetãþeni actuali ai României, de ce etnie
veþi fi fiind voi — n-aveþi decât sã-i sãrbãtoriþi ºi pe Ginghis-Han ºi
Timur Lenk, dacã vreþi din tot sufletul ºi rânza voastrã! — dar, întâi,
sã-l sãrbãtoriþi pe Campionul Creºtinãtãþii (da, nu vã strâmbaþi, „mis-
ter“ Horia Roman-Patapievici, ori/ºi „musiu“ Lucian Boia „et ejus-
dem farinae“ — dacã voievodul moldovean nu-i puþea Papei de la Roma,
pe la 1500, de ce vã duhneºte, oare, domniilor voastre, acum? S-ar
putea ca duhoarea de care vã plângeþi sã-ºi aibã izvorul chiar în preas-
cumpele ºi preþioasele dvs. hoituri, cu care „îmbãlsãmaþi“ Bucureºtii…)
— pe Domnul Sfânt al Moldovei Sfinte, cel datoritã cãruia Europa a
mai rãmas creºtinã — ºi nu fluturã, azi, deasupra Adjudului, Bucureºtilor

80



ori Lisabonei — Steagul Verde al Profetului Mohamed, „fie-I numele
de trei ori Sfânt“…

Subsemnatul a fost singurul om de prin pãrþile noastre vala-
he contemporane, care a scris despre/anunþat (cu dovezi palpabile!)
tentativele Budapestei de a fãuri, artificial ºi aberant, dar incredibil
de sfidãtor, de la Adjud la Paºcani, „ÞARA CEANGÃILOR“!!! (de fapt,
ÞARA MAGHIARILOR, care nu se mai odihnesc odatã !!! — încã din
1990, pânã-n zilele noastre, mai violent din 2003, UDMR cere „ban-
tustan“ maghiar în judeþele Mureº-Harghita-Covasna! — nicicum prin
mijloace parlamentare, ci ameninþând România cu „kossovizarea“!!!)
— am publicat, în revista Crezul nostru-Bacãu, din aprilie 1999, harta
„Þãrii Ceangãilor“, fabricatã la Budapesta (care hartã mi-a parven-
it printr-un biet ºi nãuc/nãucit/nãlucit ceangãu — rãtãcit la minte
de cãtre un agent iredentist maghiar, venit tocmai din Australia, pen-
tru o aºa lucrare de nãucire ºi nãlucire!) — dar nici un oficial român
nu s-a sesizat, nimeni nici mãcar nu m-a…arestat! Dormiþi, dormiþi
— somn uºor, fraþi români! Cedaþi Imnul vostru Naþional…Ciadului,
cã tot v-aþi mutilat Drapelul Naþional, întru deplinã inconºtienþã — lipsin-
du-l de atât de mândra ºi virila stemã a celor Trei Provincii Româneºti!!! 

Îi blamam ºi-i blamez cumplit, pe greci, pentru cã nu recunosc
minoritãþile (printre care ºi pe fraþii mei, prigoniþii ºi sfinþii aromâni
ai Pindului… — ºi, pentru asta, nu-i voi ierta, pe greci, nici în mor-
mânt! — …cã le ºi pasã lor de iertarea mea… ) — ºi nu le ocrotesc-dis-
crimineazã pozitiv (þi-ai gãsit!), le asupresc ºi le împing spre dispariþie,
spre topirea într-un singur popor, cel grec, pe teritoriul Greciei-Unicã
Elada-“Patrida“ — membrã NATO ºi membrã UE…Dar Grecia e sin-
gura þarã europeanã ºi creºtinã în care: 

a — fost condamnat fãþiº ºi interzis filmul Codul lui Da Vinci (la
fel ºi cartea…), 

b — au fost organizate manifestaþii de stradã de o amploare
incredibilã, blocând vizita preºedintelui (pe atunci…) al S.U.A., de-
magogul imoral ºi de douã parale, Bill Clinton — dupã scandalul sexu-
al al acestuia, legat de Monica Lewinscky — ºi scandând: „Curaj, Mo-
nica, strânge din dinþi!“…. De anul acesta începând, îi voi judeca mai
cu luare-aminte, mult mai nuanþat, pe greci, ca ºi pe alþii ca ei…

c — La drept vorbind, încep sã privesc cu tot mai multã atenþie
aceastã semi-teocraþie (preºedintele Greciei nu ia nici o hotãrâre
importantã, mai cu seamã în politica externã, fãrã a-l consulta, în
prealabil, pe Patriarhul Greciei!), onorabilã ºi demnã, din Grecia (în
felul ei, de!), atât de respectuoasã faþã de poporul ei, din epopeicul
trecut pãgân — dar ºi faþã cel prezent ºi viitor — creºtin! 
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Mã rog — poate cã nici ca la ei, întrutoate (în primul rând, nu
ipocrizia lor extrem de agresivã, complexul lui Iehova prin…Homer
— ºi o anume aplecare spre un soi de „imperialism“ spiritualo-negu-
storesc…balcanic!) — dar, în nici un caz, ca la noi!!!…La noi, unde :

a — ºeful comisiei europarlamentarilor români, pentru Bruxelles-
Strasbourg, este senatorul de etnie maghiarã György Frunda (care
înjurã, spurcã ºi acuzã, la UE, tot ce este românesc!),

b — vice prim-ministru ºi responsabil de EDUCAÞIA ªI CULTURA
ROMÂNILOR (!!!) — este MARKO BELLA!!! — ºeful UDMR, iar Procuror
General al României — Laura Codruþa KÖVESI !!!

c — sunt propuºi, drept komisari europeni, pentru a reprezen-
ta România (hmmm…) la UE, „lebãda“ care trãsneºte de geniu
carpatin — Anca Boagiu (54 de puncte, în sondaj…?), „românul“ de
viþã veche Varujan Vosganian (48 de puncte) — ori Mihai Rãzvan
Ungureanu (54 de puncte), care, în materie de patriotism româ-
nesc, face mãcar cât „fabulosul“ György Frunda (ºi el propus drept
komisar al României la UE!!! — cu 36 de puncte „sondabile“…?). .
P.S.: Aflãm c-a ieºit „la troc“, komisar al României la UE, „poponeþ
ca din cutie“ — Unsuroºenia Sa, românul verde Varujanu Vosga-
nianu…Varujanescu Vosganianescu…Varujãneanu Vosgãniãneanu…
Care, apoi, a fost dat jos din copac, printr-o cabalã de trei parale,
alcãtuitã dintr-un eminent trãdãtor de þarã, Liviu Turcu (autorul pro-
fesionist al Amintirilor „La Pont“ — ºi nu Euxin…!, ºi nu AMINTIRI despre
„defectãrile”-defecþiunile sale plãtite de SUA, pentru „fericirea ºi pros-
peritatea“ românilor, de dupã 1989), mânã-n mânã cu un golan ana-
lfabet de Caracal (acolo unde-i chestia cu un car…), Marius Tucã —
cicã jurnalist…(toate cârtiþele ºi cobrele au ajuns, azi, jurnaliºti ºi
„membri ai societãþii civile“!) — amândoi labã-n labã cu Pinochet-ul
României — monarhul staborului românesc din Potcoava Giuleºtiu-
lui („Pe negre viþele-i de pãr/Coroana-i arde pare“, precum o che-
lie!) — ºi înlocuit cu un tehnocrat, dar…“omul preºedintelui“ (se putea
altfel, într-o dictaturã democraticã?). Leonard Orban (numai dracu-
a auzit de el!), fratele lui Ludovic Orban (ce româneºte sunã numele,
la amândoi…!) — cine-o fi acesta din urmã, cel puþin ? — dacã ne
gândim cã nu ºtim nimic adevãrat ºi curat despre Timiºoara ºi despre
agenþii provocatori maghiari de pe strãzi?! Dar masonii de la Bruxel-
les îl ºtiu „FOARTE BINE“ (!!!) — aºa zice dl. Barroso (îi credem, cum
nu! — tocmai dl. Barroso sã nu-ºi ºtie „turma“??? — încã din 1989!…
— curios, totuºi, cã, pe Antena 3, dl. Barroso i-a zis lui Leonard-cel-
de-lângã-el — Ludovic !!!– pãi, chiar aºa: doar la masoni, ce mi-i Tanda,
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ce mi-i Manda? — acelaºi drac!) — ºi i-au dat pe mânã, lui Leonard-Ludovic
Orban, Portofoliul Multilingvismului — un fel de „Cultura ºi Educaþia“
(marko-bella-iste)…europeano-maghiare! De-acuma sã vedeþi ce „cul-
turã“ naþionalã…maghiarã…vor învãþa europenii, dar, mai ales
românii…(de ce 27 de state ºi 23 de limbi, în UE? Una ºi bunã:
engleza…cu accent maghiar!). Asta-i Þiganiada româneascã… tragi-
comedie — „poemation eroi-comico-satiric“…Recomandaþi-o, vã rog
cãlduros, handicapaþilor mental, fie ca lecturã suplimentarã… — fie,
mai curând ca emetic/vomitiv… 

d — Un locotenent al Armatei S.U.A. (Robert Pirone) repre-
zintã Guvernul României, la procesul lui Mohammad Munaf, proces
þinut în Irak…Aºa niºte aranjamente faine ºi profitabile pentru Româ-
nia (cât ºi SIDA, ebola ºi lepra, la un loc…) — nu se vãd nici mãcar
în Rwanda, Burundi ori la Ouagadougou-Burkina Fasso…etc.etc.

P.P.S.: P.S.: ªi-ar mai fi o nedumerire personalã — aparent fãrã
legãturã cu Varujanii ºi Orbanii cei români: de ce, oare, România
se grãbeºte aºa tare sã intre în fumegoasa UE — tocmai când alte
state, mult mai puternice economic decât România, chiar fondatoare
ale UE (ºi mã refer aici la Marea Britanie, dar ºi la Franþa!), vãzând
clar ºi experimentând cât de pãgubos e sã fii membru UE, câte taxe
ºi costuri ºi sacrificii nedrepte ºi frustrãri sunt de înfruntat — toc-
mai se pregãtesc sã iasã din aceastã „zonã crepuscularã“ — UE (în
care nici n-au acceptat sã intre de-a binelea — de ex., cu „moneda
unicã“…)? Cine are interes, dintre „ai noºtri tineri“ politicieni, sã
ne-nghesuie „cu piciorul“ în UE — unde nu ni s-a spus clar decât cã
vom plãti, ca taxã, 1 % din PIB?

Epilog: …ºi „ursitoarele“ autohtone n-au îndrãznit
sã vinã la TVR-1… a venit, însã, I.P.S. mitropolitul —

la Vlad Craioveanu
Dacã cineva se mai îndoieºte de sfinþenia lui ªtefan al V-lea

Muºatin, n-are decât sã dea înapoi filmul acelei mari fandoseli ºi aiu-
reli naþionale de 6 luni încoace, concursul „CEI MAI MARI ROMÂNI“
(la care Marele Stejãrel, zis ºi Olaru, voia sã-l impunã ca mare român
pe…Richard Wurmbrandt-pastorul protestant, la fel de român pe
cât e ºi propunãtorul…, fie la „stejereii“ lui, acolo… — iar patibularul
Andrei Gheorghe devenise, peste noapte, specialist „cool“ în Emi-
nescu…), a cãrui finalã s-a desfãºurat pe 20 octombrie 2006, la
TVR-1: cel care îl „susþinea“ (?) pe „candidatul“ (?) ªtefan cel Mare
era un fante de o rarã dobitocenie ºi suficienþã stupidã (se zice cã
îi zice…Vlad Craioveanu… ºi, în seara zilei de 31 oct. 2006, pe
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Antena 3, am vãzut cã este un amãrât de rocker obscen, râios ºi
„satanisto“-adamist… „bucefal“ — ptiu! — cãruia I.P.S. Mitropolitul Moldo-
vei ºi Bucovinei, Daniel Ciobotea (…actualul Patriarh al României…)
— i-a acordat „DIMPLOMA PENTRU APÃRAREA CREDINÞEI“!!! Dacã
nu vine Mohamed la munte, vine muntele la Mohamed…Dumnezeu
cu mila…Hai sã tac — cine ºtie la ce concluzii aº mai putea ajunge!).
Dar minunea constã în faptul cã ªtefan al V-lea Muºatin (zis cel Mare
ºi canonizat „cel Sfânt“) a ieºit singur, FÃRÃ AJUTORUL ªI MOªIREA
NIMÃNUI — pe locul I…!!! Ursitoarele-alegãtori, belferii, comisionarii,
misiþii, cãmãtarii, precupeþii de suflete moarte ºi cioclii — parc-au
dispãrut, parcã nici n-au îndrãznit sã vinã la TVR-1! Pãi, sã ieºi, din
mormânt, ºi sã faci liniºte printre javre, belferi, troglodiþi, adamis-
to-“bucefali“ ºi farisei, în România anului de graþie 2006, este curat
minune!…Parcã DOINA eminescianã îºi împlinea, în direct la TVR-1,
ºi fãrã comentatori (de doi bani legãturica), mesajul (ºi invocaþia) ei
de foc!!!

Sau…cumva…o minune este însuºi acest biet popor român —
care, fiind silit de „liderii sãi de opinie“ sã-ºi prostitueze sufletul —
când e sã se afle la Rãscrucea Duhului sãu, se trezeºte, deodatã,
drept în picioare ºi lucid, ca în faþa Sfintei Icoane a Mântuitorului:
a lãsat de-o parte, ca la auzul unei voci poruncitoare, precum trãs-
netul din ceruri — pãducherniþa ºi viermuiala de impostori, fotbaliºti
ºi târfe (masculine ºi feminine — egal!), aventurieri masoni ºi alte
lifte duhnitoare — ºi a strigat, la Gavafta Sufletului, de data asta, cu
dreptate ºi înþelepciune dumnezeiascã: „Sã se aleagã Lumina de Întu-
neric — sã se învie/aleagã cel care este Spiritul Moldovei — Moldo-
va fiind Spiritul României!“ Avea dreptate, în felul sãu sucit, rãsucit
ºi pieziº, cãrturarul-prinþ Dimitrie Cantemir, „bãnuind“ protecþia
suprem-divinã a Neamului Românesc (cf. Descrierea Moldovei, partea
a II-a, cap. XVII — Despre nãravurile moldovenilor):

„De aceea nu putem face nimic alta, decât sã punem pe seama
osebitei ºi nemãrginitei pronii (s. mea — n.mea: deh, iluminist-liber
cugetãtor! — se ruºineazã a zice Dumnezeu…) cã împãrãþia atât de
mare ºi înfricoºatã a turcilor — dupã ce rãsturnase cu armele toatã
puterea romanilor în Asia ºi o bunã parte din Europa, Ungaria, Ser-
bia, Bulgaria ºi alte nenumãrate împãrãþii ºi pusese stãpânire cu
sila pe neamul cel mai înþelept — grecii — nu a fost în stare sã sileascã
un norod atât de prost ºi fãrã de putere sã i se plece sub stãpânire,
norod care a umblat de atâtea ori sã lepede jugul pe care l-a pri-
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mit de bunãvoie, dar ºi-a pãstrat întreagã ºi nevãtãmatã rânduiala
sa politiceascã ºi bisericeascã“. 

Dumitre, Dumitre — Dumnezeu þi-a scãpat ºi þie, nu prea cre-
dinciosul în El, zilele, de nu te-au descãpãþânat nici turcii, nici fratele-
þi, ori Brâncoveanul — ºi-atunci cum era Dumnezeu sã-l lase în nevoie
pe cel mai teribil cruciat voievod, de care tremurã ºi azi pruncii tur-
cilor, când îi sperie mamele lor cu numele lui?…

Mai cã mã cutremuram ºi mã înfioram ºi eu, la gândul cã,
acum-acum, va apãrea Încruntatul Drept Domn al Moldaviei Sfinte,
acolo, pe scenã, la TVR-1 — ºi-i va spulbera, dintr-o singurã suflare
de foc, pe toþi pigmeii, lingãii, degeneraþii, pidosnicii ºi panglicarii,
pârâþi „’telectuali“ (!!!) de doi bani grãmada (gen Dan C. Mihãilescu),
pe prea-hâzii trãdãtori de Neam ºi pe veneticii mãtrãgunoºi — de sã
devinã, toþi, „precum ziua cea de ieri“…Oricum, Spiritul lui ªtefan
cel Sfânt-Moldavul, care a urmat nesmintit „linia naþionalã“ (deci e
una cu sufletul tuturor românilor treji), a cutremurat, de la Putna
— Bucureºtii, Iaºii, Clujul ºi Timiºoara anului 2006. Cine a avut suflet
în piept, s-a cutremurat ºi s-a deºteptat — cine nu, s-aºtepte, cã nu-i
departe înfricoºata venire ºi neînduplecata Ultimã Judecatã…Dupã
opinia mea sincerã, toatã gaºca de la TVR- 1 (în frunte cu oligofrenul
naþional Florin Iaru), implicatã în circul greþos al „Marilor Români“
— ar trebui judecatã, pânã una alta, ºi aici, pe Pãmânt — pentru blas-
femie, profanare de morminte, exhibiþionism, multiplã crimã cu pre-
meditare, crimã de lezmajestate etc. etc. etc.

ªi, dacã s-ar putea, sã fie trecutã, toatã liota, în Guiness Buck,
pentru doborârea recordului de tâmpenie ºi obscenitate…

Vai de sufletele noastre…!!! (din nou, despre
dezintegrarea cultural-spiritualã…ºi nu

doar a românilor!)
În seara de joi, 20 septembrie 2007, ora 22, pe postul TV

Antena 3, la emisiunea Sinteza zilei, românii (câþi au mai rãmas cu
sufletul/cugetul treaz), au putut avea mãsura degenerescenþei cul-
tural-spirituale a României postdecembriste. 

Unul dintre cei mai cu „charismã“ dintre ziariºti români, Ion
Cristoiu, ºi-a pus întrebarea, în emisiune, cum îi zice acelui perso-
naj al literaturii clasice europene, vestit pentru împãrþirea dureroasã
a inimii sale între datorie ºi sentiment. Ceilalþi oaspeþi ai emisiunii
lui Mihai Gâdea erau ex-ministrul învãþãmântului, dna Ecaterina
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Andronescu ºi singurul lider liberal mai spãlat ºi dezgheþat — Crin
Antonescu. (Nu-l mai punem la socotealã ºi pe „teologul“ Mihai
Gâdea…). Ei bine, niciunul dintre aceºtia habar nu avea despre ce
voia ziaristul Ion Cristoiu sã-ºi aducã aminte — …deci, concluzia era
(ºi rãmâne…) cã domniile lor nici nu aveau de ce anume sã-ºi aducã
aminte…

Noroc de SMS-ul unui telespectator, care i-a dat rãspuns lui
Cristoiu: era vorba de Cidul, din piesa clasicã omonimã, de Pierre
Corneille…secolul XVII, clasicismul francez…Ca trezit din somn, Crin
Antonescu a bâlbâit: „A, da, deci Cidul de Racine…“ — la care Ion
Cristoiu a precizat: „Nu, la Racine e tocmai invers…E Cidul lui
Corneille, da…“

Cei care au fãcut liceul, la secþia umanã, în timpul aºa-zisei
„dictaturi“, ºtiu cã, la obiectul Istoria literaturii universale, lua nota
01 acela care nu ºtia acest lucru elementar… — piesa Cidul, de
Pierre Corneille…

Ce fel de spiritualitate dezvoltã, deci, aceastã aºa.zisã
„democraþie“?! — …dacã sub „dictaturã“, oamenii aveau o instrucþie
culturalã (deci, ºi o deschidere spiritualã!!!) incomparabilã cu cea
de azi, „democratic-”abracadabrantã/aiuristicã/de bâlci… (instrucþie
care þinea de cultura generalã, adicã de „ceea ce îþi rãmâne sã
ºtii, dupã ce-ai uitat totul“… — iar nu de ºtergerea, jalnicã ºi peni-
bilã, dar, în esenþã, TRAGICÃ, a memoriei individuale ºi colective!!!)
— iar în aºa-zisa „libertate democraticã“, un fost ministru al învãþãmân-
tului (e drept, de formaþie inginereascã — dar, totuºi, cultura gene-
ralã…?!), plus cel mai breaz om din actuala pãturã conducãtoare a
statului…plus „formatorii de opinie”-ziariºtii… — habar nu au de lucruri
care þin de abecedarul culturii spirituale europene? 

N-am fi surprinºi deloc dacã ºi în Franþa, da, chiar ºi în Franþa
contemporanã, un domn pe numele lui Nicolas Sarkozy, „par exem-
ple“, s-ar bâlbâi (cã doar a mai fãcut-o, într-o stare de euforie ciu-
datã…), în faþa unei astfel de întrebãri de culturã generalã ele-
mentarã…

Vai de sufletele noastre…cã în absurdã ºi întunecatã zodie au
ajuns sã vieþuiascã, întru o progresiv-acceleratã creºtere a beznei
spirituale…jur-împrejur…

…ªi sã ne mai mirãm cã, într-un sat din Ardeal, oamenii nu
au de bãut decãt apa de ploaie pe care le-o dãruieºte, de sus, din
Cer, Dumnezeu… — ºi de botezat, tot în apã de ploaie se boteazã
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copiii acelui sat… — ar fi nevoie doar de 60.000 de euro, pentru
tras 30 km de þevi pentru aducþiunea apei, dar primãria celui mai
apropiat oraº refuzã categoric aceastã cheltuialã (…pe când, în
Bucureºti, primarul general Adriean Videanu îºi permite sã cheltu-
iascã 700.000 de euro!!!, deci de 12 ori mai mult decât pentru a
salva sufletele unei localitãþi din România… — pentru a instala o fân-
tânã artezianã într-o piaþã centralã, în care nimeni nu simþea/simte
lipsa unei „arteziene“…).

…ªi chiar o s-ajungem sã nu ne mai mirãm cã, în zona Pieþei
Romane ºi a Pieþei Unirii, un metru pãtrat de pãmânt costã 5.000
de euro (ºi se gãsesc cumpãrãtori destui!!!), în vreme ce mii de oameni
din oraºele þãrii sunt daþi afarã din casele-blocuri/cutii de ºobolani,
cu tot cu 3, 4 ºi chiar 5 copii dupã ei, pe motiv cã sunt datori la
cheltuielile de întreþinere…iar altor zeci de mii li se taie gazul ºi lumi-
na, în plinã iarnã… — sortindu-i astfel unei morþi/exterminãri inexo-
rabile, dar lente, pe ei ºi copiii lor… — iar câþiva „sfincºi“ (termenul
modern ar fi „mafioþi“, pentru hoþii ce tac ºi fac…de fapt, desfac/dez-
integreazã þara pãrinþilor ºi moºilor lor…) folosesc gazul ºi petrolul
(ºi toate bogãþiile miraculoase…) ale pãmântului sfânt românesc (de
parcã l-ar fi moºtenit, pe drept ºi pentru folosinþã veºnicã, de la pãrinþii
lor…), ca monedã în afacerile lor particulare ºi ca mod de a înstrãi-
na þara, îmbogãþindu-se, deci, prin vânzarea de mamã…(dacã ar fi
la nemþi, am zice: „de tatã-Vaterland“…), cu darabana, la licitaþie,
sau, de cele mai multe ori, cu o discreþie de-a dreptul criminalã…?!

…ªi la ce bun sã mai caºti ochii, când afli cã numai pentru
a fi consiliaþi juridic, întru construirea a 54 km de ºosea, oamenii
lui Orban Ludovic, cel de la Transporturi (fratele Unionistului Euro-
pean, Leonard…), dau, din buzunarul nostru, 7,6 milioane de euro…?!
— …în timp ce actorii fac grevã, cântând coruri de Verdi (nici nu te
lasã inima sã-i întrerupi, cu vreo ofertã de mãrire a salariului, nu?…
— aºa-i de minunatã greva lor!), pentru cã au cca. 600 de euro pe
lunã…iar profesorii, trãdaþi de sindicate, nici grevã nu mai fac, de
lehamite, ºi pleacã, pe capete, în necunoscutul de peste graniþe,
sã doboare pinii Canadei sau sã ºteargã posteriorul „prinþeselor“
brunete ale Italiei…?!…Educaþia tineretului României?! S-o facã madam
Andronescu ºi cu Crin Antonescu…de mânã…

…Sau când, lãþind cadrul mirãrii, la nivel terestru, afli cã cea
mai mare ambasadã din lume va fi cea a SUA…de unde?…pãi, chiar
din mijlocul binefãcãtorului mãcel „cruciat“…din Bagdad: se întinde
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pe 56 de ha (cu sãli imense, de spectacol — …viziune ceva à la
Hitler…, piscine, terenuri þi sãli de sport…) ºi costã cca. 590 de
milioane de dolari…(deocamdatã…). Fireºte, totul pentru binele, pros-
peritatea ºi democratizarea ºi libertatea poporului irakian…cam nere-
cunoscãtor…(iar au mai arucat în aer niºte TAB — uri cu mercenari
„cruciaþi“ ai SUA et Comp.!)…?!

…Madonna (cea creatã în laboratoarele Satanei, de „ei“/spur-
cãciunile „iluminate“, pentru a o neutraliza pe Sfânta Maicã a Mân-
tuitorului…) a trecut de la catolicism la iudaism…Noi socotim cã nu
trebuia sã mai facã atâta efort, inutil…

…Vai de sufletele noastre…
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4. SOCIALE

Aºa-zisa „societate civilã“, asasinarea spiritualã
a neamului ºi marea dezbinare naþionalã!!!

În ultima vreme, pe toate posturile TV ºi în mass-media scrisã,
vãd fel ºi soi de pãreri, zise „opinii sincere“... „opinii constructive“...
etc. (n-ar mai fi!).

Distinse doamne ºi onoraþi domni — eu, când mã duc la biser-
icã sau la sfânta mânãstire (din pãcate, nu atât de des pe cât aº
vrea... — pentru cã sunt aºa de pãcãtos ºi pentru cã mã împiedicã
ºi ºubreda mea sãnãtate...) — când intru în sfântul lãcaº ºi vãd lumi-
na blândã a lumânãrilor ºi vãd sfinþii din icoane ºi, mai ales, aud
glasul preotului, ori cãlugãrului, în veºmintele Luminii..., citind din
Sfintele Evanghelii, sau þinând predicã despre pãcatele pe care le
simt, ºi eu, colcãind, în biet sufletul meu... — reacþia mea este sã
îngenunchez sub Ochiul Mustrãtor al Pantocratorului ºi sub ochii
sfinþilor de pe pereþi ºi de pe catapeteasmã ºi sã mã-ncovoiez sub
cuvintele Sfintelor Scripturi...Cât de nebun aº putea fi eu, sã mã
ridic din genunchi ºi, þintã, sã mã reped spre porþile Împãrãteºti,
sã-l iau de guler pe cel care citeºte ºi tãlmãceºte Cuvântul Domnu-
lui — ºi sã-l întreb, în vãzul tuturor poporãnilor îngenunchiaþi, fiecare
înfrângându-se ºi deplângându-ºi propriile greþoase pãcate...ºi sã strig
la el, ca smintitul: „Ia zi, popo, ai fost securist? Ai? Hai, zi repede
ºi pe bune, cã te aºteaptã o þarã întreagã, cu inima-n dinþi, sã o
scapi de aceastã grijã majorã!“ — ???!!!

Fraþii mei, oamenilor, creºtinilor, chiar nu vedeþi:
1 — cã problemele reale ºi mortale ale României nu con-

stau în faptul dacã unul sau altul au fost, acum 17 — 18 — 30
de ani, „securiºti/informatori“? ªi, în niciun caz nu se pune pro-
blema clerului/monahilor care, într-un stat ateu-comunist, a
trebuit sã reziste fie prin MARTIRAJ, fie prin rãbdare, aproape
fãrã de margini — ºi prin smeritã ºi mult îndurãtoare de umi-
linþe diplomatie... — pentru cã nu era în joc persoana nu ºtiu
cãrui preot/cãlugãr, ci era în jos însãºi spiritualitatea unui Neam
Întreg — cel Românesc Ortodox?!;

2 — cã, de fapt, diversiunea mârºavã, cu care ei, guver-
nanþii, dar ºi aºa-zisele „grupuri ale societãþii civile“, ESTE PRO-
DUSÃ DOAR CU SCOPUL ÎNVRÃJBIRII ªI DEZBINÃRII Ade-
vãratei Societãþi Civile!!! — adicã, noi, toþi oamenii, care stãm
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în genunchi în faþa lui DUMNEZEU ???!!! — ºi încercãm, din câte
puteri ne-a dat Dumnezeu, sã-l înfruntãm pe Cel Rãu!!! De ce minþiþi,
mãi, ticãloºilor: de unde pânã unde sunteþi voi „societatea civilã“?
Ia ziceþi, dar eu, eu nu-s tot „societate civilã“ — ºi-s mai „socie-
tate civilã“ decât oricare dintre voi, pentru cã mie, ºi cu acul
sã-mi caute trecutul, nu-mi va gãsi nicio minciunã, nici o mârºãvie
faþã de oameni, ci numai greºeli faþã de Dumnezeu (la mulþi
dintre voi, dacã-ºi pune cineva mintea sã vã purice trecutul,
trebuie sã se þinã cu degetele de nas, aºa cumplitã duhoare
stârneºte fie ºi numai primul „strat“ de cãutare...!!!) — greºeli
pe care le facem fie ºi numai prin simpla respiraþie, fie ºi numai
printr-un gând nepotrivit sau necuviincios/deocheat... — dar toþi cei
care stau îngenuncheaþi în Sfântul Lãcaº al Bisericii, ei nu sunt
„societate civilã“? De unde trageþi voi, oare, concluzia, cã misiu-
nea „societãþii civile“, ce-o mai fi ºi asta, cãci vãd tot felul de lifte ºi
de trãdãtori, în primele rânduri ale aºa-numitei „societãþi civile“... —
deci, cine v-a spus vouã cã aveþi dreptul sã-i ridicaþi din genunchi,
pe cei care-ºi deplâng ticãloasele lor pãcate — ºi sã-i azvârliþi
în cel mai greu pãcat — al hulei ºi urgisirii ºi nedreptãþirii
Cãlãuzelor lor cãtre Mântuire — PREOÞII de SFÂNTÃ MISIUNE,
pe care sã-i umiliþi dupã voia voastrã, târându-i pe la parazi-
tarul ºi ºantajistul ºi învrãjbitorul ºi partinicul/pãrtinitorul acela
de CNSAS???!!!... — sã le spurcaþi preacinstitul lor obraz de mar-
tiri ai Credinþei, când neam de neamul lor n-a fost ruºinat cu „jude-
cata“ ºi cu supunerea criminalã la suspiciune ºi la oprobriul public???!!!
Chiar dacã ei sunt albi ca helgea, misiunea voastrã de mercenari
este sã-i „înnegriþi“, sã-i puneþi sub semnul dureros al întrebãrii/neîn-
crederii, pe singurii slujitori ai acestui Neam, care þineau oamenii,
încã, în respect ºi fricã de Dumnezeu, încã în admiraþia unor mo-
dele sfinte...Când ai sãdit, o datã numai, neîncrederea deasupra unui
om — oricâte dezminþiri veþi aduce, acel om este unul cu misiunea
ºi demnitatea ºi autoritatea moral-spiritualã distruse!!! „Calomniazã,
calomniazã, cã ceva tot rãmâne!“... Nefericiþilor, orbilor ºi nenoro-
ciþilor, opriþi-vã, înainte ca întreg Neamul acesta sã vã blesteme
pânã ºi pruncii din burta nevestelor voastre, pentru rãul irepara-
bil de a fi stins Lumina Nãdejdii unui Neam/Popor întreg!!!...;

3 — ...cã, de fapt, aºa-zisa „societate civilã“ e compusã,
majoritar, din ATEI ºi din adevãraþi „comuniºti“ — dar nu de cei
naþionaliºti, ci teribil de „internaþionaliºti“... adicã, în solda celor care
„ubi bebe, ibi patria“... — tocmai pe gustul veteranilor „boºevici“ ai
Internaþionalei — ºi pe gustul „globalizanþilor”-negustori, cei din SUA,
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care nãzuiesc spre COMUNISMUL MONDIAL, al unei turme de sclavi
mancurtizaþi, complet degeneraþi/instinctualizaþi ºi blegi, pe care
sã-i mâne/manipuleze, ca pe boi, la muncã pe „daiboj“... ???!!!...;

4 — în fine, totul este o diversiune: oricând trebuie/ar tre-
bui fãcut ceva esenþial pentru îndreptarea spre Luminã a des-
tinului Neamului Românesc — hop! — iaca „pisica neagrã“ — cu
„securiºtii“, „informatorii“ etc. etc. etc.

5 — ªi, fireºte, cine îºi ascut dinþii, fericiþi nevoie mare?
Pãi, cei care ne-au prigonit dintotdeauna: catolicii îºi vor Imperiul
Deplin/Globalist — sã nu se uite cã „gogoriþa“ cu globalismul a tre-
cut, întâi, pe la Vatican!!! — ...ºi, ca amãnunt oarecum „picant“ — de
fapt, care ar trebui sã ne punã pe gânduri: teologul de Strasbourg
ºi Bossey(protestant...), ÎPS Daniel, în chiar seara înmormântãrii Celui
de-al Cincilea Patriarh, l-a avut, în emisiunea lui Titi Dincã, de pe
TVR-1, „pe Aghiuþã pe limbã“: încercând sã citeze din Crez, a ...
„lunecat“ la fire-ºi: „Cred într-una sfântã, soborniceascã ºi...UNIVER-
SALÃ (n.n.: „katolikos“...) bisericã“... Asta aºa, ca sã se ºtie ºi sã
nu se uite...

ªi cine-ºi mai ascut dinþii? Pãi, „fraþii“ noºtri cei protestanþi,
neo-protestanþii, sectanþii, masonii, fundaþiile „filantropice“, tip
Sörös (nevoie mare! — care, pentru fiecare euro „dãruit“, ne
vor stoarce, cu hapca, în timp, câte-un butoi de sânge ºi unul
de lacrimi...) — stipendiaþi, ca orice MERCENARI... — DE NOUÃ
ZÃRI...!!!

Ia mai slãbiþi-ne cu Securitatea voastrã (de parcã, dacã aflã
cineva, acum, despre altcineva cã a fost „securist“ ºi „informator“,
i se umple blidul cu mâncare ºi duhul cu luminã! — ...nu ne prostiþi
în faþã: dupã 17 ani, nimeni nu se mai „elibereazã“ prin „decon-
spirarea“ securiºtilor!... — ...aaa, dacã vã lãsa cugetul sã vã
„deconspiraþi“ atunci, în 1990... — dar nu v-a lãsat, cãci cum
altfel v-aþi fi îmbogãþit cu atâta vulgarã neruºinare, dacã n-aveaþi,
hei, „sireacele“ informaþii, în primul rând de ordin economic!...)!!!

Voi, care aveþi zilnic reclamaþii cã ascultaþi/supravegheaþi
telefoanele/convorbirile noastre, ale tuturor, fãrã niciun man-
dat de la Procuraturã — voi, care nu faceþi nicio miºcare în
favoarea luminãrii de Duh a Neamului Românesc, ci, dimpotrivã,
zilnic îl prostiþi ºi îi încâlciþi creierii ºi minþile... — tocmai voi aveþi
neruºinarea sã vorbiþi, apocaliptic, dupã 17 ani de nesfârºite
necazuri cu noua orânduire, care nu mai e a noastrã, ci a
strãinilor din patru vânturi — despre Securitate?! Da, oricine a
scãpat din temniþã, ºi ºtiu asta din anul 1964! (unchii mei au fost
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deþinuþi politici, 14 ani...) — a fost obligat sã semneze aºa-zise „anga-
jamente“ de a informa „organele“!!! Dar, fiecare a fãcut dupã firea
ºi cugetul sãu — adicã, au fost ºi indivizi care, orice orânduire ar
fi existat în România, tot turnãtori ar fi fost, cãci nu putea rânza lor
altfel, îi mânca limba... — au fost ºi de cei care voiau sã se „evidenþieze“
(ºi, evident, sã promoveze...) în faþa „organelor“, cât de patrioþi vor
fi fiind ei...(dar, „talentaþilor în vrajbã“, „societari civiliºti“: vã informez,
dacã nu ºtiþi acest amãnunt!... — cã, în orice stat din lume, existã
„informatori“... — mai breji sau mai proºti... -altfel, n-ar mai exista
nicãieri Servicii Secrete!) — însã au existat ºi oameni demni, cum
relateazã ºi ÎPS Bartolomeu (ºi unchii mei...), care au refuzat
categoric orice colaborare...ºi n-au pãþit nimic, pânã în zilele
noastre...Numai proºtii/handicapaþii mintal n-au fost „sondaþi“ de
Securitate...ºi consider, într-un stat normal, cã aºa e ºi firesc, dacã
vrei sã ai informaþii ºi sã previi atacuri externe (ale spionilor eco-
nomici sau militari — sau, de-a dreptul, atacuri armate sau parami-
litare...). 

...ªi vã tot legaþi de Patriarhul Teoctist, ca niºte sãlbatici... —
ce zic eu: mai rãu ca sãlbaticii, pentru cã aceia mãcar respec-
tã cultul morþilor!!! N-are liniºte, bietul Martir, nici în groapa de
la Patriarhie! Ce-i reproºaþi Patriarhului TEOCTIST?! C-a þinut
Biserica Ortodoxã în picioare?! C-a fãcut sã supravieþuiascã,
numai Preafericirea Sa ºtiind prin câte umilinþe trecând, pre-
cum Hristos (nu doar pe timpul comunismului, cum ipocrit
pretindeþi, ci chiar pe acela al „democraþiei liberale“...)?! C-a
fost mai diplomat, mai inteligent ºi mai insistent (înzecindu-ºi
puterea, mai mult decât oricare, prin duhurile unite — ale Rãb-
dãrii ºi Blândeþii) — ºi a obþinut exact ceea ce trebuia sã obþinã,
pentru existenþa Sfântei noastre Biserici Ortodoxe Româneºti?!

Duceþi-vã pe pustii, Satane cu chip de om, ºi nu mai ispitiþi
Neamul acesta, ºi aºa înveninat de voi ºi de vãtafii voºtri din strãinã-
tatea neprietenoasã ºi pusã pe distrugere de Duh, Neam ºi Orto-
doxie — ...înveninat cu minciunã ºi cu trãdare ºi cu sãrãcire, într-o
þarã unde „munþii noºtri aur poartã(...la Roºia Montanã..., spre exem-
plu...), noi cerºim din poartã-n poartã“... — pe la toate bãncile con-
duse de infractori naþionali (avem atâtea iude printre noi...!!!)
ºi, mai ales, internaþionali...!!!

Lãsaþi-ne în pace, sã ne rugãm lui Dumnezeu-Hristos, sã
pogoare Duhul Sfânt asupra Neamului Românesc (ºi asupra
ANB...), pentru a se alege un nou Patriarh, cãruia sã-i fie milã
de Ortodoxia cu care ne-am þinut, pânã acuma, UNIÞI (cât s-a
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putut! ), sã-i fie milã de Þarã, de Neam, de Limbã Româneascã
(DAR NU SÃ PROPUNÃ CA LIMBA ROMÂNEASCÃ SÃ DEVINÃ
LIMBÃ STRÃINÃ ÎN ROMÂNIA!!! — iar la intrarea în pãmânturi/
judeþe milenare româneºti, sã se permitã, fãrã nicio sancþiune!!!
— ridicarea, sfruntãtoare ºi obraznicã, de panouri ale ruºinii ºi
înfruntãrii noastre umilitoare, la noi în þarã, LA NOI ACASÃ!!!:
AICI ESTE ÞARA/ÞINUTUL SECUILOR... — precum fac, azi, unii
politicieni, cu un machiavelism de-a dreptul criminal!!!)!!!

Proclet ºi Treclet fie cel care unelteºte spre rãul unui
întreg popor/Neam, cu trecutul, prezentul, dar mai ales cu
viitorul lui misionar!!!

Capitalism+proprietate cu orice preþ = crimã!!!
Astãzi, 28 noiembrie 2007, pe Calea Moºilor, dintr-un imobil

„câºtigat în instanþã“ de un proprietar, au fost evacuaþi cu forþa, în
gerul de-afarã, 30 de oameni…, cu vârste cuprinse între 1 an ºi
70 de ani…8 familii…

Unii, aveau rude ori prieteni, pe la care sã se aciuiascã…alþii,
nu…Cei bãtrâni, de unde sã mai gãseascã, în aceastã junglã, prie-
teni?! Mai ales „la nevoie“…

Unul dintre cei evacuaþi a vrut sã arunce imobilul în aer…Toþi
arãtau actele de la primãrie, prin care li se îngãduise/prelungise
sã mai stea, un an, în coºmelia aia nenorocitã…nici de restaurat
n-are nimeni voie s-o restaureze, pentru cã face parte din „fondul
de patrimoniu“ — …ce mai grijã au avut Primãria ºi primarii, de PA-
TRIMONIU, cã a ajuns o biatã cocioabã zgubiliticã, bunã doar sã adã-
posteascã de geruri ºi crivãþ pe niºte uitaþi de soartã ai lumii ãsteia…

Domnule proprietar capitalist (nu mã intereseazã cum te
numeºti!!!), dacã, pânã acum, ai putut aºtepta, 60 de ani (cam atâta
ar fi de la naþionalizare…), cum de te-a prins graba sãlbaticã toc-
mai acum, în prag de iarnã, sã-i dai afarã pe oamenii ãia sãrmani,
chiriaºi fãrã de voie, desigur…?! — cãci dacã ar fi avut, ca dumnea-
ta, proprietarule, bani sã cumpere ºi sã câºtige, cu laia de avocaþi
pe urme, imobile — e sigur cã ºi-ar fi cumpãrat casa unde stãteau
cu chirie…sau ºi-ar fi croit vile ca aia din care trimiþi dumneata, cu
trufie de logofãt de moºie, ordinele cãtre jandarmii care-i evacueazã
pe „nemernici“…

Dacã, la proces, ai fi câºtigat nu casa asta nenorocitã,
ci…MOARTEA…tot aºa te-ai fi grãbit s-o înhaþi?! Mã tem cã nu.
Mã tem cã nici prin minte nu-þi trece cã eºti perfect EGAL (ce comu-
nism mai domneºte ºi pe lumea ailaltã…fereºte-te, da, bine faci:
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fereºte-te de lumea ailaltã, cã nici nu ºtii ce „regim“ te-aºteaptã
acolo…!!!), în Moarte, cu nenorociþii pe care, acum, cu atâta îngâm-
fare tembelã ºi feroce, îi trimiþi, singuri, spre „coana“ Moarte. Dar
vei veni, proprietarule, ºi dumneata, Acolo…oricât te-ai feri…oricât
de multe case ai aduna, pe Pãmântul ãsta, „din munca dumitale cin-
stitã“…hmmm…

Mã tem cã singurul lucru care te intereseazã este sã pui mâna
pe cât mai multe obiecte din lumea asta…Mã tem cã nici mãcar
nu eºti proprietarul „de drept“, care va fi murit de mult…cã nici nu
faci parte dintre moºtenitori…de cele mai multe ori, moºtenitorii „de
drept“ renunþã la hãþiºul birocratic al justiþiei, ºi-ºi vând, pe nimica
toatã, dreptul de „întâi nãscut“…

Nici nu-þi pasã cã, de fapt, prin gestul dumitale, condamni ºi
puþinele lucruri pe care le va fi având bune capitalismul (DACÃ va fi
având ceva cu adevãrat bun…) la neîncrederea ºi ura totalã a oame-
nilor de bunã-credinþã…Cãci nu eºti în stare, prin fapta dumitale
hrãpãreaþã, decât sã demonstrezi cã orice formã de capitalism+pro-
prietatea cu orice preþ=CRIMÃ…Dar, nu-i nimic — pe lumea cealaltã,
mãcar, nu vor mai fi avocaþi care sã te þinã de sub braþe…ci doar
UN SINGUR JUDECÃTOR…CU HOTÃRÂRI INATACABILE… „stima-
bile“ hrãpãreþ, „stimabile“ criminal cu „acte în regulã“…

Mda, nu te vei mai întâlni pe pãmânt, cu aceºti nenorociþi, pe
care nu catadicseºti sã-i vezi/priveºti direct în ochi, pe care nu-þi
pasã cã-i poþi azvârli direct în braþele Morþii…dar tot Moartea te va
învãþa cã nu-i vei întâlni nici pe lumea cealaltã: doar ºi numai ei
vor avea, acolo, avocaþi…Pe cine? Chiar fapta dumitale îngreþo-
ºãtor, cumplit de sãlbaticã, meschinã, criminalã, hrãpãreaþã…Ce
mai râde dracul de dumneata…PROPRIETARULE CU ORICE
PREÞ…!!!

Þigãnirea de bunã-voie a „românilor“... ºi
satul românesc tradiþional

Tot mai multe imagini, de la televiziune, înfãþiºeazã rrromi, în
cele mai degradante ºi groteºti ipostaze… (…ºi nu e niciun trucaj,
nu e nicio exagerare, în aceste imagini: le vãd ºi eu, „live“, pe unde
trec, prin þara mea…): suindu-ºi automobilele în cãruþe, transfor-
mând cartiere de locuit în imense containere „în aer liber“, sau în
haznale, defecând în mijlocul strãzilor Capitalei României/Capitalelor
europene etc. etc. Acesta n-ar fi un motiv, neapãrat, care sã mã
determine sã mã apuc sã scriu…Dar, dupã culoare ºi fizionomie, n-aº
zice cã toþi cei din secvenþele filmate ar fi doar þigani…parcã sunt
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ºi destui români „australopiteci“ (fãrã diplome, cu diplome, nu con-
teazã: procesul de imbecilizare ºi desacralizare acceleratã nu þine
cont de falsele hârtii „la mânã“…)… — „ROMÂNI“ CARE SE „ÞIGÃ-
NESC“ DE BUNÃ-VOIE!!!

Ce blestem o fi apãsând pe neamul ãsta (atât de sfânt în esenþa
sa metafizicã!), de nici o jumãtate de veac încoace, ca, în loc sã-i
asimileze/”tracizeze“/civilizeze el pe þigani, acceptã sã se „þiganizeze“
el…determinând, la mulþi semidocþi, expresii peiorative ºi veninoase,
de tipul „tracii lui Peºte Prãjit“…”descinºii din protocronismul comu-
nist/al lui Iosif Constantin Drãgan“ etc. etc.?!

Cum naiba sã te mai pretinzi ARISTOCRAT, într-o þarã în care
absurdul ºi tâmpenia ºi promiscuitatea ºi… — se desfãºoarã pe scarã
largã ºi în plinã stradã, ºi ating cote demne de „Ubu Roi“, al lui Alfred
Jarry?!

…Poliþia nu vede-n-aude, când e vorba de þigani care „produc
defecare si micþiune“ (!!! — direct de pe „întinsoarea“ bãncii!!! — nici
n-au „greþuri“, sã se punã, mãcar, pe verticalã!!!…) — dar, probabil,
plãtesc „gros“, „baºtanii“, orice ar face ilegal/obscen/odios…(Trecând
prin curtea unei ºcoli generale, în toiul unei bãtãi generalizate, între
o laie de rrromi ºi altã laie identicã, l-am auzit cu urechile mele pe
unul dintre cei doi bulibaºi ai lor, rãspunzându-i cam aºa, directoru-
lui scandalizat al acelei ºcoli, care voia sã-i scoatã, pe bãtãuºii lãieþi,
din ograda ºcolii: „Bre bãiatu’, mucles, cã te cardesc de nu te mai
cunoaºte nici mama lu’ matale!“ — iar la ameninþarea directorului cu
poliþia ºi cu judecãtorii, bulibaºa a izbucnit într-un râs sardonic: „Bre,
io descarc un TIR de bani, în capu’ la toþi judecãtorii lu’ matale, fraiere
— hai, nais te chirasaimos te delo del bah“…ªi bâlciul a continuat,
peste capul bietului director, pânã au obosit pirandele ºi baºtanii…).

…Lasã, cã nici alþi „latini“ (precum „romanii“ din Roma… —
„rudele noastre de sânge“… — care se cred infinit mai puþin victimele
„þigãnirii“ antispirituale, decât „rudele lor sãrace“, românii…- … „rude“
cu noi pe naiba! — nu le-am mai avea!), nu se deosebesc, fundamen-
tal, de rrromi… — ci, parcã, devin mai „rrrome“ decât înºiºi rrromii…
— dar ce greþoasã e demagogia cu „programele“ europene“…Ce „pro-
grame“ pentru protecþia copilului, când, o imagine TV aratã cum,
într-o maºinã, doi cetãþeni „foarte adulþi“, de sexe diferite se „zvâr-
colesc“ de mama focului… din aceeaºi maºinã priveºte, parcã peste
toatã lumea asta, un copil suprasaturat de imaginea sexului „pater-
nalo-maternal“ dezlãnþuit?!…ªi fotografia asta poate fi luatã DE ORI-
UNDE DIN EUROPA/LUME!!!…Dar pe mine mã doare, fireºte, de
Neamul meu…de români…
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…ªi, în altã imagine, deasupra unei coºmelii/”bordelii“ care
se dãrâmã/fãrâmiþeazã, troneazã „antena digitalã“, ultimul
rãcnet…Nu e þara contrastelor — ci a ajuns þara dezastrelor/nean-
tului moral…

…Fenomenul manelelor arabo-þigãneºti (pentru ca, acum SÃ
DEVINÃ EXPRESIA EXCLUSIVÃ A… LIPSEI DE EXPRESIE ÞIGÃNEªTI,
COMBINATÃ CU CRETINISMUL NEAOª „ROMÂNESC”-DE-PÂRNAIE-
ªI-LAIE, DE MAHALA COLCÃITOARE ªI CORCITÃ, FRENETIC, CU
DESPIRITUALIZAREA AGRESIV-“ROMANES“, SUBCULTURÃ „ROMÂ-
NEASCÃ“, ADERENTÃ ENTUZIAST/“OVAÞIONAL“ LA ÞIGÃNISM/
ÞIGÃNIE, ÎN TOATE SENSURILE RELE ALE CUVÂNTULUI…!!!… — de
observat cã pânã ºi tagmele socio-profesionale ale profesorilor,
medicilor, inginerilor, juriºtilor etc., adicã ale pretinºilor intelectuali
români, de cum se-ncinge mai bine o „chindie“, urlã dupã MANELE,
ca beduinul dupã apã, în Sahara…), am spus la timpul potrivit,
arãta/aratã frenezia cu care ne repezim în groapã/mlaºtinã, în
HAZNA… ca într-un paradis mult-visat…”Orientul HAZNALEI“!!! LUMI-
NA VINE DINSPRE…HAZNA!!! …La orele mici ale nopþii, pe ºoseaua
principalã-republicanã, urlã (din maºini „tari“, „fugind“ în regim de
vitezã dementã!) boxele, cu MANELELE date la maximum, de cãtre
tinerii „zmei“, „schimbul nostru de mâine“…de fapt, fel de fel de „fecio-
raºi“ stupizi ºi curcãnesco-infatuaþi, de bani gata…, care-ºi plimbã
ºi epateazã „paraºutele“ adiacente…

…„Frâna olteneascã“, „micþiunea artezian-orizontalã“, caii care
carã autoturisme etc., alþii scriu: „Din dragoste, de Mircea Radu…“
pe coviltirul cãruþei…- ºi „SAUNA“, cu hogeacul ieºind pe la cabina
autoturismului etc. — …sunt tot atâtea probleme/hãuri(i)morale, între-
bãri (fãrã de rãspuns curând…) asupra ºansei de a redeveni românii
un popor nu european (…cã eu, cel puþin, n-am nicio „strãbatere“
de admiraþie, în special pentru sudul Europei… — dar, în general, n-am
nicio încredere în „civilizaþia“ vest-europeanã desacralizatã…), ci acel
popor de þãrani de/cu bun-simþ…Nu ºtiu câþi dintre domniile voas-
tre aþi trãit, în copilãrie, în satul românesc tradiþional… — dar eu l-am
mai prins, am fost crescut de bunici, întâi în satul Poiana Mãrului
(de unde este Labiº…), apoi în satul Valea Seacã (…care-i, acum,
Valea „Moldovei“…), apoi la Stupca lui Ciprian Porumbescu… — da,
pot pune mâna-n foc cã acest neam nu acceptase, încã, prin anii
’60-’70, „þiganizarea“…!!! Þãranul care trecea pe drum te saluta, la
orice orã din zi…, þãranul se închina, cu tot sufletul, la icoanele din
altarul bisericii satului, dar ºi în faþa celei/celor de-acasã, de pe
peretele dinspre Rãsãrit, ºi acest þãran era/stãtea, în faþa sfintei
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ICOANE, prãvãlit sub povara propriilor pãcate ºi orbit de Lumina pe
care o întrevedea…(…e drept, s-ar zice cã n-avea „privire esteticã“
— …probabil cã pe asta, „estetica“, i-o vor „implementa“ unioniºtii
europeni, într-un soi de comunism de o mie de ori mai…comunist,
decât cel dinainte de 1989…) — þãranul se sfia sã se dezbrace sau
îmbrace, de faþã cu un alt om…, þãranului îi era fricã/groazã sã
înjure de cele sfinte, ºi de era beat criþã… — respectul faþã de pãrinþi
era sfânt, dar nu bazat pe bici…ªi, ceea ce ºtiu bine, cã mai eram
în sat, pe la 10 — 12 ani… — satul bucovinean avea, înafara lui, un
loc numit „schinãrie“ (de la „spini“!)… — unde poposeau ºi ºi rãmâneau,
peste noapte, þiganii nomazi (veniþi cu meºteºugurile lor, dar în niciun
caz aºa de obraznici, violenþi, sfidãtori… — cum sunt azi…), þigani
care aveau interdicþie (”odatã cu capul!“…ºi bucovinenii mei nu
glumeau: puþin le-a pãsat lor de militie ºi de primarul comunist: ei
„lucrau“, pânã foarte de curând, cu/prin SFATUL BÃTRÂNILOR…unde
se luau adevãratele/definitivele decizii…ºi unele decizii erau chiar
pedepse capitale…(puþine, dar ºtiu cã au fost!) pentru cei fãrã de
ruºine, fie ei „furi“, „înºelãtori“, fie mireni, fie preoþi!!!)…Þãranii din
cartierul oraºului meu, Gura Humorului — ºi, anume, cei din Mânãs-
tirea Humorului, au fost bãtuþi TOÞI, pânã la unul, de miliþie (…ºi
neamuri de-ale mele erau printre victime…), pentru cã miliþia a
descoperit, prin 1983, pe un þãran, deþinând armã de rãzboi, pe
post de armã de vânãtoare!!! La descinderea prin case ºi hambare
ºi beciuri/pivniþe, miliþia a descoperit lucruri care i-au lãsat pe mi-
liþieni cu gura larg cãscatã: þãranii aveau ºi mitraliere, ºi obuziere…
„cu sfinþenie“ pãstrate, din al doilea rãzboi mondial (fie, cã ºi sate
întregi, 100%, au fost, la noi, legionare…de-ale lui Codreanu…). Mi-
liþienii, dupã ce-au vãzut ce-au vãzut, i-au „slobozit“ pe oameni…cã
doar nu aveau sã-i punã la zid pe toþi ºi sã-i mitralieze…100%…
„Mânãstirenii“ aºteptau, înarmaþi, încã ºi-n 1983, cu credinþa nestrã-
mutatã, rãzboiul cu „bolºevicii“…

…Azi, 2007, prin acele locuri, vezi doar „pensiunea Simona“,
„pensiunea Gicã“ etc…ªi-au vândut, pe nimic, pãdurile strãmoºeºti,
munþii voievodali… „Învãþul are ºi dezvãþ, educaþia are ºi reversul
anomia/haosul moral“…Legionarismul „mânãstirean“ de altãdatã are
ca revers libertinismul ºi tembelismul lacom, de acum…Bine-bine,
dar chiar în proporþie de masã…???!!!…Ce repede ºi teribil/oribil
prinde rãul, chiar la oameni de mare profunzime moralã…!

…Nu vã supãraþi pe mine, nu sunt nici rasist (am avut câþiva
buni prieteni, printre þigani, dintre cei aleºi de Dumnezeu…unul din-
tre ei a fost preot ortodox, cu o conºtiinþã a MISIUNII SFINTE mai
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dezvoltatã decât chiar la unii preoþi români, de azi…), nu sunt nici
atât de bãtrân, încât sã nu-mi rãmânã altceva decât sã-mi dezvolt
nostalgiile dupã trecut… dar, vã rog, cu smerenie ºi umilinþã, sã-mi
daþi voie sã fac o apreciere, de ordin foarte general: legile nescrise
ale Ordinii Morale Individuale (dar ºi „de Obºte“…!!!) ºi Frumuseþii
României de altãdatã (inclusiv din anumite „secvenþe“ ale aºa-zisu-
lui regim communist…) erau mult diferite de „þigãnirea“ voluntarã
din zilele în care trãiesc ºi eu, dar trãiþi ºi domniile voastre…Þãra-
nului din satul tradiþional (care sat ºi þãran habar n-aveau, pe-atunci,
cã vor trebui sã ajungã, musai, sã facã parte din Uniunea Europeanã,
ºi sã asculte… — mirat þãranul, dar obligat de „autoritãþi“ sã þinã
capul plecat a totalã supunere, nu ca în faþa Sfântului sãu VOIEVOD
— ci ca în faþa unor stãpâni venetici…ca în faþa Sultanului, ori a Þaru-
lui… — de porunci care se potrivesc cu firea lui multimilenarã, ca
nuca în perete…) nu vãzuse automobile „tari“, dar îl vãzuse, cu si-
guranþã, pe Dumnezeu…ªi-i plãcuse atât de mult Dumnezeu, încât
îl privea, de pe prispã, pe CERURI, în fiecare searã, dupã truda
înverºunatã ºi cinstitã, cea de obºte trudã…ºi, câteodatã, de atâta
mirare de frumuseþe, începea sã-i cânte lui Dumnezeu, de unul sin-
gur, o doinã…ºi vecinii, tot de pe prispe, din întuneric, îl acultau, în
tãcere, ca ºi când ar fi fost tot duminicã…ªi adormeau, târziu, în
fâlfâiri de lumini ºi de îngeri…Asta ºi nimic alta nu voiam sã vã supun
urechilor dumneavoastrã, cinstiþi apãrãtori, cu guri de foc, ai demo-
craþiei liberale a zilelor noastre…

…Oare chiar era primitiv „þãranul/satul tradiþional“?! Oare chiar
avea el nevoie de legile Europei Occidentale/Amurgite, pentru a se
numi „civilizat“?! Daþi, vã rog, voie, unui „veteran“ care a vãzut multe
ºi de toate (ºi a încercat încã ºi mai multe, pe propriu-i suflet…),
sã se îndoiascã… „Sabotarea istoriei“, de care vorbeºte Blaga,
referindu-se la þãranul român, este, de fapt, singura ºansã de a evita
tribulaþiile inutile ale Demonului Neantului…singura ºansã de a scãpa
de capcanele demonului agresiv ºi obraznic al „modernitãþii“/ reifi-
cãrii… singura ºansã de mântuire a sufletului…Am stat de vorbã ºi
cu un vlãdicã catolic, am auzit ºi ce-a spus, în seara tragicã, ce a
urmat morþii Preafericitului Teoctist, noul vlãdicã, Daniel: cã „dacã
ar fi trãit în zilele noastre, ºi Sfântul Apostol Pavel ar fi folosit avionul
ºi Internetul…“ Ciudatã aceastã identitate de idei, între vlãdica cel
catolic ºi noul vlãdicã ortodox (?), pe care le-am auzit exprimate:
prima, la Adjud, în anul 1998, iar a doua, la Televiziunea Românã,
în 2007…
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Ei bine, n-aveþi decât sã mã consideraþi Toma Necredinciosul,
ori „prostul satului“: eu sunt absolut convins cã Sfântul Apostol Pavel
N-AR FI FOLOSIT NICIODATÃ AVIONUL (…în care ar fi riscat sã-i întâl-
neascã pe fariseii neamului, Gabriel Liiceanu, Andrei Pleºu, Horia
Roman Patapievici, Traian Ungureanu, Cãtãlin Avramescu…) — ªI ÎN
NICI UN CAZ INTERNETUL, plin de blestemãþii blasfematorii…Ar fi
luat-o, stoicul apostol al Lui Hristos, tot pe jos, prin praful ºoselelor
româneºti…care nici nu se comparã cu trainicele ºosele ale trufaºilor
romani imperiali… — ºi ar fi bãtut din poartã în poartã ºi din suflet
în suflet (…de fapt, cred cã, nevãzut, aºa ºi fac, el ºi toþi apostolii,
acum ºi în veac!)…pentru cã doar smerenia ºi sãrãcia ºi truda/ trudi-
rea vrednicã ºi umil-discretã îi plac lui Ravvi-Hristos-Dumnezeu…ºi
au ºansã sã înmoaie ºi convingã ºi lumineze/însenineze cu speranþã,
sufletele împietrite de neîncredere/scepticism ale oamenilor sim-
pli/ „sãraci cu duhul“…Niciodatã nu-i voi putea vedea pe apostoli,
în ipostaze „vedetiste“ ºi comode, ci, veºnic, mucenicind pentru/întru
mântuirea noastrã: cu cât mai înceatã (potrivitã la Ceasul Lui Dum-
nezeu!), cu atât mai sigurã…

Agresiunea mondialã asupra tinerilor, în
secolul XX, continuare în XXI… (spicuind

declaraþiile unor celebritãþi mondiale)
Am dori sã se înþeleagã, clar, cã, într-adevãr, viitorul planetei

Terra este în pericol — ºi asta nu pentru cã o spun un om sau altul
— ci pentru cã asta au gândit-o/premeditat-o mulþi oameni ºi de multã
vreme!!!

Am dori, de asemenea, sã se înþeleagã cã, dacã nu conteazã
pãrerea noastrã (ºi, evident, nu conteazã!!!), asupra elementelor fra-
pante de legãturã ºi similitudine, dintre nazismul primei jumãtãþi a
secolului XX, ºi atitudinile aºa-ziselor „societãþi democratice“, din
statele hegemonice actuale (în frunte, fireºte, cu SUA! — care, la
rândul ei, are în frunte pe George W. Bush, membru al unei loje
sataniste, „Skull and bones“!!! — dar aflãm, cu stupoare, cã Vati-
canul însuºi, prin glasul Papei Benedict al XVI-lea, a declarat/procla-
mat, azi, 10 iulie 2007, împotriva enciclicei-2000, Dominus Jesus,
a fostului Papã, Ioan Paul al II-lea ºi a pretenþiilor de ecumenicitate
ale Bisericii Catolice…hmmm… — cã „Unica ºi Adevãrata Bisericã a
lui Hristos este cea catolicã“ — ºi Biserica Ortodoxã ce-o fi? — Ea,
SINGURA BISERICÃ CREªTINÃ CARE A PÃSTRAT SFÂNTA
TRADIÞIE!!!, precum ºi Duhul de Viaþã/Trãire întru Hristos… — da,
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Ea este consideratã, de cãtre Sanctitatea Sa, „un caz particular“…???
— ºi de ce se oþãrãºte aºa tare Sanctitatea Sa? — pentru cã nu-i
este recunoscutã Papei, de cãtre Bisericile Autocefale Ortodoxe, ca-
litatea de Unic ªef Mondial, responsabil cu Religia/Adevãrul, „ma-
nager unic al lui Hristos“… — hegemon/vãtaf al lui Crist… — omule,
omule, câtã trufie deºartã te mai umple, precum o bãºicã… — în
definitiv, binele, în toatã afacerea asta, e cã, mãcar, acum s-a renunþat
la ipocrizie… ºi „ºtim cum stãm“, de-adevãratelea ºi pe faþã!!!) — ar
trebui sã conteze opiniile unor analiºti politici/specialiºti politici/oameni
de culturã celebri…

Am dori, de asemenea, sã nu se înþeleagã cã globalizarea mon-
dialistã a economiei ar mai putea þine de bunul-simþ (sau de rãul/pros-
tul-simþ) al cuiva anume — ci cã este rezultatul unui complot gândit
de multã vreme, ºi împotriva cãruia nu se poate nimeni împotrivi
prin mijloace similare celor cu care suntem atacaþi/anesteziaþi/
dresaþi, ci prin formarea unei ELITE SPIRITUALE AUTENTICE, adicã,
în primul rand, autentic creºtine — ELITA ALBÃ!!! — care sã formeze
un Front Metafizic, spre a pregãti „terenul“ pentru a doua interven-
tie/Revoluþie spiritualã din viaþa planetei Terra — pentru acel RÃZBOI
METAFIZIC, despre care Sfintele Scripturi nu dau amãnunte, dar
despre care se ºtie cã va fi hotãrâtor, pentru izbãvirea de mulþimea,
înspãimântãtor/deznãdãjduitor proliferatã, a forþelor spirituale demo-
nice-ELITELE NEGRE — „cãci legiune/leghion este numele tãu, de-
mone…“ (numele acelui fenomen spiritual a rãmas „apocatastasis“…
— pe, se zice, Câmpia Armaghedonului…) — ºi anume, prima fiind
Revoluþia Spiritualã de pe Golgota, prin care istoria/soarta lumii
a fost ruptã, definitiv/ireversibil, în douã (de aceea ºi zicem/numim
evenimenþialul: înainte de Hristos/dupã Hristos…) — a doua va fi
Venirea/Intervenþia directã a lui Hristos, în desfãºurarea „isto-
riei“ planetei Spirituale Pãmânt — de data aceasta, nu în trup fizic,
ci în „trup de glorie“, cum menþioneazã Sfintele Scripturi.

Nu noi suntem adeptul unei teorii conspiraþioniste, ci aceastã
conspiraþie mondialã/mondialistã este manifestã/declaratã/procla-
matã!!! Pe faþã, fãrã niciun scrupul…

Iatã selecþii din câteva documente fundamentale, pentru a dove-
di cã schimbarea în rãu a mentalitãþii tineretului, în ultimul veac, nu
este o întâmplare ºi nu trebuie învinuit(sau, mai ºtii cum interpreteazã
unii popândãi de presã? — „creditat“…) tineretul, ci exact cei care
pretind cã „nu mai pot de grija tineretului“ — cã zi ºi noapte, ei numai
la tineret ºi la soarta lui se gândesc …(da, se gândesc cum sã-l dis-
trugã, rezon…). ªi a dovedi cã rãzboaiele mondiale n-au avut nici
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pe departe un caracter eminamente economic, ci profund (ºi letal…)
metafizic…Amintiþi-vã de afirmaþia lui Widrow Wilson, cel care spunea
cã „Germania trebuie transformatã în pãºune“, pentru cã poporul
german este iremediabil un popor de rãzboinici (ºi, deci, dacã este
„rãzboinic“, adicã are anticorpi de reacþie… — trebuie nimicit/exter-
minat!!!...ºi totuºi, acuzaþia de exterminare parcã o auzim, azi, din
altã parte…)… — amintiþi-vã cã în bunkerul lui Hitler s-au gãsit cadavrele
câtorva zeci (unii spun sute…) de cãlugãri tibetani, din vestitele
lamaserii din Podiºul Lumii ºi din Himalaya… — cã, înainte de începerea
rãzboiului mondial (ºi, în aceastã chestiune, puþini mai au, azi, curajul
sã vorbeascã despre persecuþiile ºi masacrele antebelice din partea
polonezilor, asupra populaþiei de origine germanã, din Polonia…cine
a încurajat aceastã politicã iresponsabilã a Poloniei ºi cu ce sco-
puri???!!!...), în faþa lui Hitler a avut loc o competiþie metafizicã, între
doctorul Horbiger, cel care îl asigura pe Hitler de succesul pe ter-
men scurt (de aici ºi de aceea, ºi doctrina „blitz krieg”-ului… — rãzboiul-
fulger…), prin atragerea, de partea Germaniei, a Ierarhiilor DE JOS
(rapid activizate!) ale Divinitãþii (zeitãþile pantheonului german, ca ºi
cele ale oricãrui alt pantheon, au doar valoarea/echivalenþa spi-
ritualã a nivelului arhanghelic…) — ºi doctoral Rudolf Steiner, cel
care îl asigura pe Hitler de succesul pe termen lung (dar ºi cu efecte
nu imediate…), prin atragerea forþelor spirituale ale creºtinismului
(mai simplu, prin Hristos!) — iar „competiþia metafizicã“ a fost câºtigatã
de doctor Horbiger…

Menþionãm aici cã aºa-zisa disputã legatã de „holocaustul din
România“ are, la origine, aceeaºi atitudine (profund ostilã, a „bãtrâ-
nilor/ înþelepþilor“… „lumii“[???]…, faþã de NORDUL MISTIC AL
LUMII…), care s-a manifestat ºi faþã de Germania…(conform unor
profeþìi, care situeazã „poporul ales“ — ºi geþii/goþii sunt, în traduc-
ere, „poporul lui Dumnezeu“… — la Nord, iar nu în Orient…poziþia
divinitãþii, în toate textele esoterice, este LA NORD…).

Iatã o concluzie a „conspiraþiei bãtrânilor“, în urma rãzboaielor
mondiale cu substrat metafizic, ale secolului XX — ºi câteva mostre
de opinii — egal, ale lui Hitler ºi ale organismelor de decizie din
SUA!!!(opinii exprimate, fireºte, în acelaºi enigmatic secol XX…) —
precum ºi reacþii adverse, ale puþinelor „spirite de veghe“, care au
mai rãmas vii, în „zona spiritualã calamitatã“, a SUA…:

1 — „Rãzboiul permite generaþiei bãtrâne, deterioratã psihic,
sã menþinã controlul asupra generaþiei tinere, distrugând-o, dacã
este necesar“ (cf. RAPORTUL DIN MUNTELE DE FIER, 1966 —
organizaþie condusã de Rockefeller — cel mai important om de afaceri
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american, de Morgan — al doilea om ca putere ºi bogãþie, în S.U.A.,
dupã Rockefeller, ºi de Casa de Orania — principala adversarã a Bi-
sericii Catolice)

2 — „Când un adversar declarã: «Nu voi trece de partea ta!»,
eu îi rãspund calm: «Copilul tãu deja ne aparþine, prin ºcoalã ºi
educaþie. Ce eºti tu? Te vei duce. Însã urmaºii tãi se aflã în tabãra
noastrã. În scurt timp, ei nu vor mai ºti nimic în afarã de noua comu-
nitate»“ (cf. Adolf Hitler, om politic german, Führer al Germaniei —
discurs din 1939).

3 — „Adepþii lui Owen (n.n.: englez venit în S.U.A.) ºi-au dat
seama cã trebuie sã separe copiii de pãrinþii lor, pentru a le putea
propovãdui avantajele sistemului socialist (n.red.: este exact ceea
ce vor, astãzi, aºa-zisele guverne „democratic-liberale“, inclusiv din
România). Procesul educaþional trebuia demarat cât mai devreme
posibil — s-a sugerat vârsta de unu — cel mult doi ani (n.red.:
deocamdatã, în România, guvernanþii nu îndrãznesc sã scadã sub
6 ani vârsta ºcolarã, dar prin grãdiniþe…da, cca. 2 aniºori…), dupã
separarea copiilor de pãrinþi (n.red.: insistând pe „drepturile copilu-
lui-rege“…). Owen a conºtientizat cã pãrinþii erau forþa principalã
care le insufla copiilor valorile sociale — iar acestã învãþãturã
trebuia stopatã (n.red: exista pericolul ca bieþii copii sã ajungã
oameni întregi ºi conºtienþi ºi buni ºi cu dorinþã ºi voinþã de a
face bine…).

4 — „Profesorii care-ºi dau seama cum stau lucrurile (n.n.:
adicã, îºi dau seama de scopul Conspiraþiei Mondiale, acela de
a transforma tineretul Terrei, într-o masã de sclavi) ºi încearcã
sã schimbe situaþia «nu au ce cãuta aici (n. n.: adicã, în ºcolile de
stat): se pot reprofila ca instructori de dans. Ei sunt periculoºi
pentru copii, pentru învãþãmânt ºi pentru ei înºiºi, dacã rãmân
în sãlile de curs»“ (cf. Asociaþia Naþionalã pentru Educaþie, din S.U.A
— 1981).

5 — „ªcolile guvernamentale, adicã ºcolile de stat, considerã
o chestiune politicã sã cheltuiascã cât mai mulþi bani posibil ºi
sã împartã cât mai puþine cunoºtinþe, atâta timp cât a chel-
tui înseamnã a avea putere, iar a-i lãsa pe copii ignoranþi mono-
polizeazã puterea în mâinile câtorva iniþiaþi din interiorul guver-
nului“ (Doctor Medford Evans, psiholog, politolog ºi scriitor american
contemporan).

6 — „Dumnezeu va fi înlocuit prin conceptul de bun public“ (cf.
Doctor Horace Mann, prim-secretar al Comitetului Educaþional din
statul Massachusetts, S.U.A., 1837).
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7 — „Alimentaþia, injecþiile ºi poruncile se vor combina încã de
la cea mai fragedã vârstã, pentru a produce personalitatea ºi cre-
dinþele pe care autoritãþile le considerã dezirabile, iar orice criticã
serioasã la adresa puterii va deveni imposibilã din punct de
vedere psihologic. Chiar dacã toþi vor fi nefericiþi, ei se vor con-
sidera fericiþi pentru cã aºa le va porunci guvernul“ (cf. Bertrand
Russel, gânditor ºi politolog american contemporan).

8 — „Omul de pe stradã nu observã diavolul nici mãcar când
acesta îl apucã de gât“ (cf. Johann Wolfgang Goethe, sec. XVIII).

9 — „Poporul american vede cã ceva e greºit în þara sa. Însã
majoritatea considerã cã nu pot face nimic. Mulþi intuiesc cã pro-
blemele sunt atât de mari, încât ajung la concluzia cã nu au putere
sã schimbe ceea ce se întâmplã. ªI ASTA E EXACT CEEA CE VREA
CONSPIRAÞIA (Organizaþiile Secrete ale Marii Finanþe Mondi-
ale) SÃ SE ÎNTÂMPLE!“

10 — „Dar lumina nu trebuie sã disparã. Trebuie sã pur-
taþi mai departe torþa adevãrului. Depinde de voi câtã luminã
rãspândiþi!“ (extrase din Wilhelm von Angelsdorf — IMPERIA-
LISMUL NOII ORDINI MONDIALE, Samizdat, 2000, Jan van
Helsing — ORGANIZAÞIILE SECRETE ªI PUTEREA LOR, ÎN SECO-
LUL XX, Alma Tip,1999 — ºi Jim Marrs — GUVERNAREA
SECRETÃ A LUMII, Samizdat, 2002) 

O altã pistã pe care s-a mers/se merge, pentru distrugerea/
deturnarea maleficã a forþei de reacþie a tineretului — ªI NOI O CON-
SIDERÃM A FI CEL PUÞIN LA FEL DE PERICULOASÃ CA „PISTA ANTI-
EDUCAÞIONALÃ“!!!(intrã în categoria activitãþilor „forte“, de înlocuire
a religiei întru Hristos, cu un surogat satanisto-idolatru, numit, sin-
tetic, NEW AGE…) — a fost/este pista mesajelor subliminale ale muzicii
rock — mesaje care transformã, pe niºte tineri aparent normali, într-o
gloatã de maimuþe epileptic-urlãtoare/spumegãtoare, LA COMANDÃ!!!
— gata de orice crimã (activã ori reflexivã…), pe acest fond de
manipulare diabolicã a subconºtientului…Muzica-Arta Regalã, Mu-
zica Divinã — devenitã zgomot infernal, cale de regresie spiritualã
catastrifalã…Nimic de zis, harnic/inventiv dracul!…dar tot prost…:
incapabil de Creaþie, se rãzbunã, complicând/labirintizând/obscu-
rizând/de-creând — pânã la sinucidere…

1 — MUZICA ROCK ªI SATANIZAREA TINERETULUI — texte
de cântece rock, ale celei mai celebre ºi îndrãgite formaþii de mu-
zicã rock, BEATLES:

„Imagine there’s no haven Paradis“ (Închipuie-þi cã nu existã Raiul);
„No hell below us“ (Nu existã Iad sub noi);
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Imagine there’s no countries“ (Imagineazã-þi cã nu existã þãri);
„Nothing to kill or die for and no religion too“ (Nimic pentru care
sã ucizi sau sã mori, ºi nici religie);
titlul: Revolution no. 9; mesajul: „Începe sã fumezi marijuana!“.

2 — Texte ale altor formaþii de muzicã rock (cele mai intens
mediatizate, astãzi…)::

KISS — titlul: God of Thunder; mesajul: „Diavolul este dumnezeul
tãu!“
MADONA — titlul: Like a Virgin; mesajul: „Mã afund în pãcat“;
QUEEN — titlul: Cracy little thing called love; mesajul: „La naiba
cu Biblia! Vreau doar magie!“;
POLICE — titlul: Every little thing she does is magic!; mesajul: „Cei
rãi sunt puternici!“
ROLLING STONES — titlul: Tops; mesajul: Te iubesc, spune Satana“;
PRINCE — titlul: Purple rain; mesajul: „Cerul va fi bombardat în
curând!“;
CINDY LAUPER — titlul: She bop; mesajul: „Eºti neputincios în faþa
Rãului, în faþa regresului — Ha, ha, ha!“;

3 — Johan/John Lennon, idolul de la The Beatles, îi spune scrii-
torului Tony Sheridan, în 1962, la Star Clubul din Hamburg: „ªtiu
cã Beatles va avea succes ca nici o altã trupã. ªtiu asta sigur,
deoarece pentru acest succes mi-am vândut sufletul Satanei!“

ªi, ca ultimã subliniere: NOUA ORDINE MONDIALÃ nu ne-a între-
bat nimeni dacã o dorim au ba, pentru cã NU ESTE PROBLEMA NOAS-
TRÃ!!! — adicã, nu este problema construcþiei noastre spirituale, ci
problema deconstrucþiei noastre moral-spirituale, în favoarea unei
gãºti internaþionalizate, de infractori/criminali în frac, INTANGIBILI/
„INAMOVIBILI“…Dar economia, idolatria banului, a demonizat/
entropizat în aºa hal societatea umanã, încât…nici dracul n-o mai
poate stãpâni! — …aceasta (societatea „maºinizatã“, amputatã/expro-
priatã de SPIRIT!!!) a devenit „un tren fãrã pilot, înaintând nebuneºte“…

De fapt, ANTI-EDUCAÞIA, NEW AGE (terminologia lui Rudolf
Steiner, întemeietorul antroposofiei — este împrumutatã atât din tradiþia
creºtinã, cât ºi din cea indianã, cât ºi din cea persanã — unde Ahri-
man este Principiul Cosmic al Rãului, opus lui Ormuzd — Principiul
Cosmic al Binelui. Aceastã încercare a lui Steiner de a evidenþia ºi
extrage Realitatea Evoluþiei Spirituale, din religiile principale ale Pãmân-
tului — ºi recunoscând clar cã numai creºtinismul este ºi poate
fi piscul evoluþei spirituale terestre!!! — este speculatã, azi, cu
neruºinare ºi semidoctism revoltãtor, de miºcarea fals-spiritualistã,
„globalizantã”[!] a turmei terestre — „fabricatã“ ca iresponsabilã,
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mancurtizatã…, la nivelul „spiritului“ [?] — NEW AGE…), ROCKUL ºi
NOUA ORDINE MONDIALÃ sunt create în aceleaºi „retorte“/la-
boratoare diabolice, fac parte din aceeaºi „familie“ de mijloace dis-
tructive a tineretului — ºi, prin distrugerea tineretului, a distrugerii
viitorului planetei Terra…Numai cã demonii tereºtri (nu degeaba se
tot spune, în toate culturile tradiþionale, cã „dracu-i prost“…) nu-ºi
dau seama cã, pe de-o parte, se sinucid (ucigând/distrugând toc-
mai corpurile „vampirizate“ de ei, la un moment dat nu vor mai avea
ce „vampiriza“… — dar, dincolo de spectrul acestui pericol terestru,
puþini vãd, azi, cã tocmai acþiunea, EXCESIV DE VEHEMENT ªI
MANIFEST DISTRUCTIVÃ A „VAMPIRILOR ENERGETICO-SPI-
RITUALI“ AI TERREi — va crea REACÞIA pe mãsurã, contra Fron-
tului Metafizic al RÃULUI: va trezi spiritele vii/dumnezeieºti, aflate
în torpoare/„adormire“, ºi acestea se vor coagula, instinctiv, în Forþele
Frontului Metafizic al BINELUI… — ELITELE ALBE, contra ELITELOR
NEGRE…pe Câmpia Armaghedonului Terestru…):

1 — „În viaþa de zi cu zi, în cele mai mãrunte gesturi ºi cuvinte,
vã afirmaþi independenþa, libertatea, orgoliul. De fapt, dragii mei,
vã recunoaºteþi statutul de sclavi. Sunteþi servitorii voluntari ai
celui mai monstruos vis al omenirii: NOUA ORDINE MONDIALÃ!“
(cf. Ralph Epperson, Noua Ordine Mondialã).

2 — „Mondializarea-globalizarea? (…)Ce-au fãcut þãrile indus-
trializate, cu aceste bogãþii ºi cu acest timp câºtigat: din bogaþi au
fãcut ºi mai bogaþi, din sãraci au fãcut ºi mai sãraci, din salariaþi
din ce în ce mai nesiguri — ºomeri cu milioanele! De ce? Pentru cã
în loc sã se procedeze la o repartizare armonioasã ºi echitabilã a
acestor bogãþii între naþiuni sau în interiorul acestor naþiuni, s-a revenit
pur ºi simplu la o veche logicã de rãzboi.(…)Mondializarea liberalilor
nu este libertatea, egalitatea ºi fraternitatea turcului ºi a kurdului,
a palestinianului ºi a israelianului, sau a chinezului ºi a africanului;
este contrariul: este aservire ºi învrãjbire a unora împotriva altora
(…). Modelul anglo-saxon a lichidat sindicatele. Muncim ca niºte catâri
ºi suntem trataþi ca niºte câini — spune unul dintre muncitorii de la
Cãile Ferate Franceze. Marea Britanie a câºtigat bãtãlia socialã ºi
ºi-a însuºit prada publicã. Suntem în rãzboi, prieteni. Dupã fiecare
victorie, are loc ºi un jaf“ — cf. Philippe Labarde/Bernard Maris,
Doamne, ce frumos e rãzboiul economic!, Antet, Buc., 1999,
pp. 17-41 ºi p. 117. 

3 — „Simpozionul de la Davos reuneºte, în fiecare an, Internaþio-
nala Lovelelor (scuzaþi-ne expresia!)”- cf. Philippe Labarde/ Bernard
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Maris, op. cit., p. 32. (n.n.: amintiþi-vã cu ce mândrie spunea dl Ion
Iliescu, cã a fost la Davos, cã a luat parte la reuniunile de la Davos…).

4 — „Piaþa omoarã democraþia, la fel ca ºi sovietismul. Pre-
cum cancerul, cuprinde totul în corpul social, de la munca brutã a
braþelor, pânã la ºtiinþa celor care nu au alt capital decât bietele lor
cunoºtinþe, pe care le vând pentru 3 minute de stat la televizor sau
pentru 2 elixire farmaceutice. Piaþa este un totalitarism! (s.n.).
(…) Un mare financiar spune: Am fãcut avere pe pieþele financiare
mondiale — ºi totuºi mã tem, în acest moment, cã intensificarea nemã-
suratã a capitalismului liberal ºi extinderea valorilor comerciale asupra
tuturor domeniilor vieþii sã nu punã în pericol viitorul societãþii noas-
tre deschise ºi democratice. Principalul duºman al acestei societãþi
nu mai este ameninþarea comunismului, ci tocmai cea capitalistã“
— cf. Labarde/Maris, op. cit., p. 119. 

5 — Liberalismul e doctrinã totalitarã, ce mãsoarã totul dupã
criteriul schimbului, al productivitãþii, al eficacitãþii ºi al banilor. Ar
fi însã cam mult sã credem cã domnia lui s-a instalat iremediabil.
Din fericire, aceastã doctrinã va trece, ca toate doctrinele. Libera-
lismul are 3 secole. Este puþin în istoria umanitãþii“ — cf. Labarde/
Maris, op. cit., p. 130.

6 — „Internetul, minunat instrument de cunoaºtere ºi de comu-
nicare liberã, a fost, evident, monopolizat de cel mai larg mercanti-
lism“ — cf. Labarde/Maris, op. cit., p. 131.

7 — „Liberalismul, aceastã selecþie a celor mai abrutizaþi — ar
fi orizontul nostru? Sã nu ni se mai fluture prin faþa ochilor aceastã
prostie ºcolãreascã, uzatã, a «capitalismului — cel mai mic rãu posi-
bil». El nu e decât o micã, scurtã ºi sãracã parantezã, în ciuda «bogã-
þiilor“ ei, în extrem de bogata istorie trecutã ºi viitoare a umanitãþii“
— cf. Labarde/Maris, op. cit., p. 130. 

8 — „Sã îndrãznim sã spunem cã firmele nu deþin monopolul
bogãþiei, nici pe cel al creaþiei ºi mai cu seamã nu pe cel al esteticii;
cã produc mai multã urâþenie decât bogãþie; cã învãþãmântul nu are
nici o legãturã cu ceea ce face el azi, iar cercetarea încã ºi mai
puþinã; cã «eficienþa» e un cuvânt gol, care umple oraºele de maºini
ºi plãmânii de fum; cã «creºterea» nu are nici un sens, când nu
ºtie în ce direcþie merge ºi când în loc sã producã mai mult, dis-
truge; cã o societate care nu e capabilã sã integreze 3 milioane de
ºomeri ºi un numãr aproape dublu de sãraci este nedemnã de ca-
lificativul de «civilizatã»; cã înrobirea începe cu intrarea în jocul com-
petitivitãþii ºi al productivitãþii; cã robotizarea, care putea fi cel mai
bun dintre lucruri, a devenit cel mai rãu, cã dezumanizeazã oamenii
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ºi-i transformã în accesorii ale maºinilor; cã virusul rãzboiului atinge
tot: sportul, arta, cãrþile, ziarele, informaþia, ºtiinþa, în mod deosebit
«ºtiinþa» economicã, palidã creaþie a acestor timpuri debile; cã
degradeazã inteligenþa, obligatã sã producã cãrþi «rentabile» ºi sã-ºi
ridice fustele în nerozii televizate; cã a nu participa la rãzboiul eco-
nomic e un drept fundamental, esenþial, pe care ºi-l poate exercita
orice cetãþean. Cã orice cetãþean e moºtenitor al lui Homer, al lui
Pascal ºi al lui Newton, cei datoritã cãrora dl Gates a ajuns sã domine
lumea; ºi cã, în aceastã calitate, de comoºtenitor, are fiecare drep-
tul, chiar ºi cel mai sãrac, chiar ºi ultimul om — la un minimum decent.
Cã economia a devenit de nestãpânit, un tren fãrã pilot, înain-
tând nebuneºte pe o cale feratã construitã mecanic, de niºte
oameni mai maºini decât maºinile, mai sclavi decât sclavii, cu
capete goale, care nu au timp sã gândeascã ºi, cu atât mai
puþin, sã viseze. Cã profesorii vor sã redevinã profesori, ziariºtii
ziariºti, judecãtorii judecãtori, medicii medici, artizanii artiºti
— ºi cã toþi aceºti oameni nu mai pot sã fie sclavii competiti-
vitãþii, sclavi ai timpului, precum hamsterii sunt sclavi ai roþii
în interiorul cãreia aleargã neîncetat!“ (s.n.) — cf. Labarde/Maris,
op. cit., p. 130.

Eu nu-þi dau bani þie, mercenar
al NATO/SUA!!!

Mercenarii români, care au fost rãniþi în Iraq, Afghanistan,
Kossovo etc. — vor sã primeascã toate drepturile veteranilor de
rãzboi!!! — precum eroii noºtri naþionali, care au luptat, vãrsându-ºi
sângele, pentru România ºi Neamul Românesc, în cele douã rãzboaie
mondiale!!!

Nu vã este ruºine, iudelor?! Pentru 30 de arginþi, v-aþi vân-
dut omenia, celui care purta punga, iar nu celui care vã avea sufletele-n
palmã-Hristosul Neamurilor Pãmântului! Cãci „la Tronul Dumneze-
iesc se vor înfãþiºa Neamurile, cu regii ºi împãraþii lor!“ — spune apo-
calipticul Ioan din Patmos!!!

Dupã ce cã m-ai fãcut de ruºine, pe mine, român-moºtenitor
al strãbunilor mei, care doar pãmântul Patriei lor Sfinte ºi l-au apãrat
(...chiar dacã se spune cã Antonescu a „mânat“ români dincolo de
graniþe: un rãzboi pentru întregirea graniþelor trebuia dus la
bun sfârºit, alãturi de cel care-þi garantase acea re-întregire!!!
— dar ce re-întregire garanteazã NATO/SUA, care-ºi dau mâna cu
Putin ºi cu oricine le-ar aduce toate resursele energetice ale Terrei
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pe masã!!!...oare vom fi uitat cum ne-au vândut, la Yalta, pe ºerveþelul
de ºters la gurã, lui Stalin?! — ºi- apoi, cine mai poate ºti ce-au dis-
cutat diavolii de la Malta...?! ) — ºi, fãrã mãcar sã mã întrebi,
printr-un foarte legitim referendum, dacã accept sau nu sã-mi tri-
mit bãiaþii/copiii în state/la popoare care nu ne fãcuserã nimic, nici
mie, nici Patriei mele — ba, mai mult, prin acþiunea ta lacomã ºi
înjositoare de Neam ºi Tradiþie, ai adus spectrul unui rãzboi ºi
al unor rãzbunãri, cu totul strãine de interesul nostru naþio-
nal — ai obrazul sã ceri a fi recompensat precum eroii de la
Mãrãºti-Mãrãºeºti-Oituz — sau Odessa, Iaºi, Carei...?!

Nu, niciodatã nu voi putea sã te pun lângã tatãl meu, care
ºi-a ºiroit sângele, lãsând urme cu propriul sânge, pe douã conti-
nente, pentru recuperarea Basarabiei, Bucovinei, Þinutului Herþei
ºi Ardealului de Nord!!! Du-te sã te plãteascã stãpânii tãi, killer-ii NATO
(unde conduc, de fapt, fãrã replicã, SUA!!!)!!! ... Cei care, de Paºtele
Ortodox, prin trãdarea miºeleascã, de „lege strãmoºeascã ortodoxã“,
a lui Emil Constantinescu (care le-a dat dreptul sã decoleze avioanelor/
bombardiere NATO-SUA, de pe aeroporturile Timiºoara ºi Arad!),
au lansat, asupra fraþilor ortodocºi sârbi (asupra copiilor, femeilor
ºi bãtrânilor eroici, din Serbia, care se plimbau, de sãrbãtoarea Învierii
lui Hristos, pe podurile de peste Dunãre, Drina etc., ca sã le salveze...)
bombe pe care scria „Paºte fericit!“... ªi ºtii, mercenarule/iudã, care,
pentru 30 de arginþi, ai fi fost în stare sã fii ºi tu în carlinga bom-
bardierelor NATO — ºtii pe cine au bombardat, de fapt, întâi ºi întâi,
killer-ii SUA? Pe fraþii mei aromânii din Novy Sad!!!

Tu nu ºtii ce-nseamnã Patrie, Neam — tu eºti al Pustiului! Dacã
erai, cu adevãrat, nevoiaº ºi lipsit, de ce n-ai venit lângã neamurile
mele, sã ari, cinstit, pãmântul Patriei Sfinte ºi pentru oameni de tot
soiul roditoare... — cã dacã dã tuturor strãinilor ºi liftelor roade, crezi
cã nu þi-ar fi dat ºi þie?! Dacã aº accepta sã-þi dau þie bani, dacã aº
accepta sã te numesc pe tine „veteran de rãzboi“ — înseamnã cã
aº accepta sã scot din mormânt oasele tatãlui meu ºi ale unchilor
mei, ale tuturor plugarilor ºi ciobanilor cinstiþi ai Neamului meu — ºi
sã le scuip!!! Ce „veteran“ eºti tu?! Ai „îmbãtrânit“ ucigând oameni
nevinovaþi, care nu þi-au fãcut þie ºi Neamului tãu Sfânt — nimic?! Ce
„rãzboi“?! Rãzboiul bandiþilor petroliºti SUA, care ucid familii întregi
de irakieni, afghani (ºi nu numai!) — numind cadavrele copiilor, femeilor,
bãtrânilor — „pagube colaterale“???!!! 

Nu-þi dau þie bani, mercenarule NATO/SUA — cel mult întreg
dispreþul meu! Ar sãri din groapã morþii mei, dacã þi-aº plãti þie fie
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ºi un leu, pentru cã ai „produs“ (!!!) morþii ºi jalea altor neamuri,
care nu se ºtiu cu absolut nimic vinovate faþã de noi, românii!!!

Tu nu eºti român, mercenarule! Nici un mercenar nu are Patrie,
ci stãpâni!

Du-te la stãpânii tãi, sã-þi dea banii mânjiþi de sângele ºi lacri-
mile familiilor masacrate de „hegemonii“ Lumii!!!

Eu îmi respect morþii ºi torturaþii mei, mercenarule! Eu nu-þi
voi da banii Iudei, cãci aº fi cât ºi tine de Iudã, mercenarule!!! Rãnile
tale, dacã vor fi fiind, nu sunt ºi rãnile Neamului meu!!! Nici mãcar
rãnile stãpânilor tãi, petroliºtii... — care te mânã ca pe-un prost, sã
mori pentru cei 30 de arginþi, pe care þi-i zvârl ei, ca la câini!!! Al
cui eºti tu, cine te-a nãscut pe tine, de fapt, mercenarule?! Ciuma,
urgia Satanei ºi Pustia te-au nãscut pe tine, lacomule ºi rãtãcitule!!!

...ªi n-am nevoie de blesteme în plus, de la pãrinþii ºi moºii
mei — cãci, ºi-aºa, prin atitudinea noastrã slugarnicã, criminal de
slugarnicã! — am atras asupra Neamului nostru destule blesteme
de la pãrinþi ºi strãmoºi... — destule puhoaie ºi pârjol ºi cutremure
ºi plânset ºi vaiet se revarsã peste Patria mea, mercenarule — ºi
fãrã sã-þi întãresc eu þie, prin plata mea, zapisul de ucigaº plãtit!!!

Eu nu dau bani celor care aduc ºi întãresc blestemele asupra
Patriei ºi Neamului meu, mercenarule!!!
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5. MARI PROBLEME SPIRITUALE
NAÞIONALE ªI INTERNAÞIONALE

Memorie româneascã — ºi
„þinutul/þara secuilor“... 

Existã o politicã nu doar naþionalã, ci mondialã!!! — de produ-
cere a „uitãrii dirijate“ a suferinþelor Neamurilor(cu excepþia, fireºte,
a „UNICELOR SUFERINÞE“!!! — cele ale „Poporului Ales“, fireºte…):
câþi români îºi mai amintesc de „criza politicã“ (nerecunoscutã, de
autoritãþile „statului român“!…dacã mai existã aºa ceva!!!), produsã,
sub „domnia“ lui Emil Constantinescu ???!!! — atunci când, pentru
„nestricarea echilibrului etnic din Harghita-Covasna“, au fost alun-
gate, din „Scaune“ (???) cãlugãriþele greco-catolice dintr-o mânãstire
(acuma, ºi cu problema greco-catolicismului din Ardeal e
o…mare problemã… — dar asta, altãdatã…). Când Emil Constantinescu
l-a trimis pe consilierul sãu de la Cotroceni, pe Remus Opriº, în
„Scaune“ (…?) acesta din urmã n-a avut voie (din ordin secuiesc!!!)
sã se coboare din maºinã!!! A dormit, în noaptea aceea, în autotu-
rismul „proprietate personalã“…Era, încã de pe atunci, „Szekler-
land“…Dar nimeni n-a aprofundat, cu seriozitate, problema!!! „Ei, ºi
voi! Ce’ eºti copil?! Chiar iei/luaþi toate fleacurile în serios!!!“…Mda,
ar cam trebui sã începem sã le luãm în serios…pentru cã alþii au
început cam de mult sã le ia…Ungaria Mare ºi Noul Imperiu Hab-
sburgic nu sunt o poveste de adormit copiii…

…ªi lucrurile au fost uitate… — când îi întrebi, azi, pe români,
ce-a fost pe 15 martie, la Târgu-Mureº, nu mai ºtiu…ºi nu e vorba
de copii de 5 aniºori, ci de oameni în toatã firea, care au vãzut/auzit
toatã mistificarea/manipularea mass mediei internaþionale, cu cazul
Mihãilã Cofariu…!!! Soluþia de „neuitare, pentru învãþare“ de minte…
— ne este luatã, prin „manualele alternative“ de Istorie…care oferã
doar alternativa ºtergerii memoriei istorice ºi a identitãþii
naþionale!!! …N-ar fi deloc imposibil, în aceste condiþii de mancu-
rtizare a românilor, sã aparã un nou ºi „modern“ Dücsö Csaba, cu
un nou ºi „modernizat“ (sau deloc modernizat, dacã ne gândim la
„sinusoidala“ ciudatã a lui „correctness political“, care face „martiri
internaþionalo- «holocaustici»“ din oameni buni-teferi, ºi „pagube cola-
terale“, din genociduri americane, în Iraq-Afghanistan, sau israeliene,
în teritoriile arabe din fâºia Ghaza…) NINCS KEGYELEM! (FÃRÃ
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ÎNDURARE!… — …sã fiþi, voi, nobili maghiari, cea mai splendidã
realizare a rasei dominante mongole!!! — faþã de valahi…)…

…ªi atunci, este necesarã, se vede treaba (în plin „regim de-
mocratic!!!“), o nouã „existenþã prin rezistenþã“ spiritualã ºi prin cãrþi
„pe sub mânã“: cred cã trebuie editatã o istorie (cât mai!) adevãratã,
înafarã de controlul riguros al MECT… — ºi care istorie, întocmitã
de istorici patrioþi români ºi buni profesioniºti, sã „circule“ în regim
(din nou, iar ºi iar…) „samizdat“…

Împotriva „cumanizãrii“ prin dl. Djuvara...
(preferãm explicaþiile „necumãneºti“ ale unui esoteric ºi

pe cele ale unui Haºdeu... — celor ale unui român
contemporan, care ne...înnegreºte cu falsitãþi...)

Istoricul Neagu Djuvara, punând în discuþie originea voievozilor
întemeietori ai Þãrii Româneºti, Negru Vodã ºi Basarab I, scrie o
carte care, prin afirmaþiile ei, intrigã, cel puþin... o carte despre ori-
ginile statale româneºti, bazatã ( ni se spune...) pe argumente de
ordin arheologic ºi istoric. Ce afirmã domnul Neagu Djuvara ºi, alã-
turi de el, o „anumitã parte a presei“... de-o vreme încoace...? Afir-
mã cã poporul român s-ar fi format cu ajutorul cumanilor, iar statul
medieval românesc, în primul rând Þara Româneascã, ar fi fost „vop-
sitã bine”cu aceºti cumani... Unde vor fi dispãrut, însã, românii...
românii de pânã atunci...??? VALAHII, deh!... Aaa, pãi, atât Negru
Vodã, cât ºi Basarab I „sunt cumani“!!!...înseºi numele lor o aratã,
limpede ca apa tulbure... Pentru Negru Vodã, explicaþia þine de
culoarea pielii — cumanii „aveau un ten închis la culoare“, zice istoricul
Djuvara! — iar Basarab ar fi însemnând „tatã conducãtor“... 

Mulþumim frumos de „orientare“, domnule Djuvara! Dacã tot
e sã vorbim la modul „ipotetic“, atunci noi preferãm ipotezele care
ne favorizeazã Neamul...(iar nu ni-l duc în niºte tenebre aiurite/aiu-
ritoare...) — ºi, ºi mai bine, pe cele care sunt mai mult decât ipoteze
deochiate: sunt explicaþii ªTIINÞIFICE! ªi, deci, aduc Adevãrul, pen-
tru Neamul nostru! ªi, în acest caz, îi preferãm pe B.P. Haºdeu ºi
pe Vasile Lovinescu... — domnului Neagu Djuvara!

La esoteristul român Vasile Lovinescu, existã douã feluri de
a-þi lãmuri el sensul unui cuvânt:

1 — direct, traducând cuvântul... — destul de rar!
2 — sugerând cãi de conexiune semanticã, pentru a rezul-

ta un sens sintetico-mitic.
Sã luãm pe rând lucrurile:
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a — cazul lui „Negru Vodã“: onomastica legendarului ctitor de
þarã se poate tãlmãci, întâi, prin simbolistici conexe: se porneºte
de la Novac=Înnoitorul; se sugereazã cã, dacã Kronos=neòteros=
înnoitorul, înseamnã cã ºi Saturn=NEGRUL (CARE) ESTE IZVORUL
ALBULUI-LUMINII!!! (Dacia Hiperboreanã, Rosmarin, Buc.,
1994, p. 33). La fel, Marea Neagrã — are „douã chei“: I- Cheia
Soarelui-Leuke-Insula Serpilor (...acolo, în Insula ªerpilor, este Tem-
plul lui Apollon...de aceea ne-au „gãbjit-o“ ucrainienii... — au, ºi politi-
cienii lor, habar de esoterism… — ºi þin mult mai mult la interesul
þãrii lor, „cu tot nedreptul“, chiar — decât Emil Constantinescu ºi Adrian
Severin, „cu dreptul cel mai drept“ al Neamului nostru…) + II — Cheia
Lunii-Selina-Sulina-Selene...Deci, Marea Neagrã ar trebui sã însemne
„IZVORUL LUMINII FORMEI CELEI BUNE“ (ev=bun+ropa=
forma...) — cf. p. 30.

...Dar tatãl lui Novac este IANCU(S)=IANUS(cf. p. 35), adicã
„zeul cu douã feþe“, una spre trecut, cealaltã spre prezent, una spre
întuneric, alta spre luminã...Deci, prin Tatãl-Iancu, Novac-ul devine
izvorul dublu, concomitent al Luminii ºi Întunericului...

…Dar ºi Omul (...vârful muntos) este figura lui Saturn,
Papaios=BÃTRÂNUL...(cf. p. 35). „Chiar pe vârful Omul (…) este un
omphalos uriaº, de 10 metri înãlþime ºi 20 de metri lãþime. Este
Geticus Polus, numit de popor OSIA LUMII ºi BURICUL PÃMÂN-
TULUI”- op. cit., cf. 35. (Da, numai domnul Djuvara nu vrea sã ne
recunoascã — hai, sã zicem, n-om fi nici „Buricul Pãmântului“, dar
mãcar…nu cumani…).

Deci, noi, ca oameni, avem ambele izvoare, de „alb“ ºi de
„negru“, în noi...Zalmoxis este Brahma Nirguna — „zeul suprem
dacic este fãrã nume/calificare“ (cf. Strabon), ci doar funcþional...
— izvor al contrariilor...(À propos: acea „istorie“, cu Deceneus care
coboarã din vârf de munte, pentru a stârpi viþa-de-vie — este inter-
pretatã, la p. 37, de Vasile Lovinescu, drept salvarea Traciei de
Nord-URANICE[Dacia], de influenþele dionysiace din Tracia de
Sud, intratã sub nefastele perturbãri spirituale, greco-orien-
tal-persan-siriace...).

Deci, concluzia implicitã: Negru Vodã este Izvorul Cosmic
Absolut!

La p. 37, a aceleiaºi cãrþi, apare o primã tãlmãcire a cuvân-
tului Sarab=rex et pontifex („Sarabii cumulau ambele funcþii“).
„Sarabii erau deasupra castelor, erau hamsa — ereditarã, vizibilã
ºi accesibilã.“ ªi, la p. 59:“Basarabia era numele unei caste ºi nu
al unei singure familii“. 
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Mai jos, se spune despre Sarabos Tereos (cf. Jordanès) =
Sarab purtând Tiara. BanSarabos=Casta Suprem-Solarã/
Celestã... La fel si (S)Arabii...

Iatã veriga de unire între Europa ºi Asia: ARABII...(Nu prea
ne convine, probabil, ACUM... — dar arabii au fost cei mai mari
alchimisti ai Evului Mediu...)5.

„Pe stema Valahiei se vãd trei capete de Negri (n.n.: în
sensul de „etiopieni“-lahi/popor esoteric/„plin de DUH“); iar pe
acelea (n.n.: stemele) ale Moldovei — douã chei încruciºate —
având fiecare, la extremitatea superioarã, 2 capete de Negri“...
(cf. p. 61).

Dar dacã Zalmoxis=Saturn=Izvorul Dublu=Regele Lumii,
înseamnã cã ºi Sarabii sunt Regii Lumii...pentru ca ei conduc func-
þiunile Cerului si Pãmântului...Deci, ºi Negru Voda este Sarab...

Sã nu uitãm cã noi suntem „(v)lahi“=Negri-Saturnieni...SORI
NEGRI-OCULÞI! (Precum Luceafãrul eminescian…). Adicã,
Stãpânii-Regii Lumii...

Dar Arimoi/Arimii/Aresmoi/Oresmoi sunt nume care trimit si
la Rama ºi la Titani...(Typheus era Arimoi...), cei care l-au „înfrun-
tat“ pe Zeus, adicã au „tentat“ indistincþia sintetizantã, între uranic
ºi chtonian...între Negru si Alb...(Iatã EURASIA, de care tot am vrea
sã se zicã, într-o bunã zi, cã este continental unitar al civilizaþiei
terestre...).

b — iatã, însã, ºi pasajele „directe“: „Descãlecãtorii (n.n.:Þãrilor
române) sunt toþi din Transilvania (n.n: Adrian Bucurescu precizeazã,
în Dacia secretã: HAR-DEAL...), ei sosesc dintr-un þinut NEGRU sau
sunt ei înºiºi NEGRI. (...)Negru Vodã, ca iniþiator superior ºi ca misio-
nat (n.n.: sic! — cu misiune divinã!) a realizat aici un suport spiritu-
al, o manifestare pantacularã a misterelor din nou instituite de el,
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5 — Cf. V. Lovinescu, Dacia Hiperboreanã, Rosmarin, Buc., 1994, p. 65:” Iosif
din Arimateea, plecând pe o corabie cu Sfântul Graal, spre Marea Britanie, s-a oprit
îndelung în cetatea SARAS, al cãrui Rege era EVALAC(...). La sfârºitul Questei Graalu-
lui, «din cauza pãcatelor Bretonilor», Galaad, Perceval ºi Bohor s-au îmbarcat cu Sfân-
tul Potir în aceeaºi corabie, care îi duce pânã la Cetatea SARAS, al cãrei Rege devine
Galaad; acesta a închis Graalul în Templul Spiritual al acestei Cetãþi. Din Saras, au
ieºit Sarazinii, spune povestea...Saras, Sarabii; Evalac, Valahii; Sarab transformat în
Arab, denumire popularã a Negrului, la fel ca Sarrasin (ºi Maur) în Evul mediu Occi-
dental. Resorbþia GRAALULUI în Templul Spiritual din SARAS, tot atâtea lucruri for-
midabile, greu de precizat, nu atât din pricina lipsei de fapte, ci pentru cã sunt inefa-
bile...“ 

Bine cã domnul Djuvara transformã fapte deloc inefabile, în...falsuri „cu gurã
mare“...Foarte mare, incredibil de mare...ºi goalã...



care au fost, în definitiv, o readaptare a tradiþiei dacice (n.n:
readaptarea la tradiþia primordialã se face, deci, fie de o persona-
litate divinã sau cu funcþie divinã, fie de Collegia fabrorum=comu-
nitãþi-congregaþii secrete=personalitaþi/spirite „colective“... UNU-ÎN-
MAI-MULÞI, revenind la UNU... — iatã ºi comentariul lui V. Lovines-
cu: „de altfel, Ianus nu prezida, oare, Collegia fabrorum?“- cf. op.
cit., p. 55) . 

ªi Moldova este întemeiatã de „Cel din Maramureº (Dragoº-
Dragonul-Ouroboros-ul...)=Þara Mureºului Negru“... ªi se
merge pe alchimia „nunþii“ dintre Cãþeaua-Molda=Mercurul
Lunar+Bourul-Urus (de aici, ºi confuzia beneficã dintre Bour ºi
Urs...în simbolizarea Pontifex-ului, a castei preoþilor/brah-
manilor…)=Sulful Solar...

*
Iatã ºi „întãriri“ semantice, la p. 320, în Vasile Lovinescu, Crean-

gã ºi creanga de aur: „Sarab era descompus de Haºdeu în Sar
si Ab (Ba): Sar=Soare, Principe, Domn, Sef — în sanscritã, Surya=
Soare. Deci, Stãpânul, prin excelenþã al Lumii...SUR, în româneºte,
denumeºte indistincþia dintre Eter ºi Tãrie...Cal Sur=Cal
Soare...Fiinþa transcendentã ºi arsã de ETER...(...)“.

Ba sau Ab — înseamnã ºi ªef, dar sugereazã ºi Copil — în
sensul de izvor al Puritãþii Eterice...Domn-Stãpân, sau Copil/
Stãpân...(n.n: Fiii Soarelui-puritate esenþialã/eternizatã.. — mater-
nitatea Anei Manolice semnificã tocmai aceastã eternizare solarã
a Mânãstirii-Lume!).

„Profetul Muhamed spunea: „«Ana Arab bila Ain“ — «sunt Arab
fãrã litera ain“»- deci, rãmâne RAB=DOMN=NUME EXCLUSIV DIVIN“.

Cam asta ar fi, la Vasile Lovinescu... — problema sensurilor/
funcþiilor sacrale ale lui Negru Vodã/Basarabilor…Parcã sunã mai
nobil miturile vechi ºi sfinte, cuvintele traduse din limbi reale, dar
cu POVESTEA-MIT în ele, încã…decât aiuritoarele poveºti
„cumãneºti“/”cumanizante“ (dupã cele „romanizante“, ale altor fal-
sificatori de istorie, care mai naivi, care mai puþin naivi… — deci,
mai…”catolici“…), fãrã duh ºi fãrã vreun rost, fãrã de vreun folos…
— decât, poate, pentru detractorii ºi aneantizatorii istoriei sacre a
Neamului Românesc…al celor care scot pietrele sacre ale Sarmize-
getusei, din locurile lor îndumnezeite/cosmicizate — pentru a le
îngloba în temeliile motelurilor din zonã…ºi asta, fãrã ca Ministerul
Culturii, prin veneticii sãi miniºtri, mãcar sã se sinchiseascã…
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Nici mãcar nu ne trece prin minte cã ilustrul domn Neagu Dju-
vara ar face parte dintre ei/aceºtia (de care fãcurãm vorbire mai
sus…) — dar, hotãrât lucru, „le dã (acestora) apã la moarã“…
„din gros“…

„Circul de stat“ ºi a patra Romã —
sau: sinteze apocaliptice!!!

Puþin mi-ar pãsa de tembelul show politic al „celor mai impor-
tanþi oameni din România“ (show-„Circ de Stat“, fãcut posibil, prin
complicitatea „total devotatã“ a întregii mass media diversioniste,
avide de scandal spectaculos!), dacã n-aº fi convins cã, în spatele
scenei, se ascund, cu premeditare, faptele cu adevãrat grave din/pen-
tru România:

1 — nimeni n-a pãrut sã observe (cel puþin aceasta este impre-
sia „semãnatã“ de mass media!) cã, de la 1 ianuarie 2007, ROMÂ-
NIA NU MAI ESTE STAT SUVERAN!!!(PRIMA CERINÞÃ, PENTRU
ORICE STAT INTRAT IN U.E., ESTE CEDAREA INTEGRALÃ A
SUVERANITÃÞII NAÞIONALE — pentru care, în treacãt fie zis,
strãmoºii noºtri s-au luptat ºi ºi-au vãrsat sângel, o întreagã
istorie…(ºi ne vor blestema, cumplit, pentru trãdare!) — CÃTRE
STRASBOURG-BRUXELLES!!!);

2 — nimeni nu pare sã observe cã, deºi situaþia economicã,
socialã, educaþionalã, medicalã a României se deterioreazã pe
zi ce trece, pânã la intrarea în colaps — sindicatele tac, miºcarea
sindicalã din România „a intrat în adormire“!!! Oameni buni, când
statisticile (strecurate, cu greu, printre ºtirile eminamente politi-
co-circãreºti), spun despre faptul cã anemia populaþiei
României a trecut de mult de 80%(deci, pe cale de consecinþã,
potenþialul de leucemie al românilor este de peste 80%!!!) —
voi vã lãsaþi manipulaþi de Circarii Antinaþionali — Bãsescu ºi
Tãriceanu???;

3 — nimeni nu pare a bãga de seamã aberaþia ca Româ-
nia sã trimitã, suplimentar, trupe, pe fronturi strãine intere-
sului naþional (în primul rând, în Iraq ºi Afghanistan), pe când
statele cu interese reale, în zonele respective, ÎªI RETRAG TRU-
PELE!!! Oare am devenit „marca“ sacrificialã a Celei de-a Patra
ROME (cea mai blestematã ºi infernalã, dintre toate!) —
Washingtonul?;
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4 — nimeni nu pare a bãga de seamã cã, de mai bine de 10
luni, ofensiva împotriva creºtinismului (ºi a Ortodoxiei, în primul
rând!!!), în lume ºi în România, a atins cote aberante!!!

Suntem acuzaþi, mereu, cu aroganþã prosteascã, de „sindro-
mul conspiraþiei“. Dar a ce vã miroase tot acest scenariu, care picã
EXACT dupã intrarea României în U.E. — intrare care, ni s-a spus,
ar echivala cu intrarea României în starea de stat civilizat?!…Nu
numai cã statalitatea României este extrem de incertã (incertitu-
dine alimentatã ºi de crizele artificiale, de tipul referendumului pen-
tru Þinutul Secuiesc, urmat de înfigerea „panourilor“ menþionând
existenþa unei ciudate enclave, în trupul României — „Þara/Þi-
nutul Secuilor“... — sau a lipsirii þãrii de un (autentic...) Ministru
de Externe, chiar dacã, de vreo douã luni, el cicã s-ar numi
Adrian Cioroianu... — probabil cã, în noul context, de þarã a U.E.,
nici nu mai avem voie/nevoie la/de Ministru al Externelor, pentru
cã am intrat într-o „internalitate“, care seamãnã a puºcãrie: ni se
impun dinafarã, sub masca „sugestiilor“, cele mai cumplite ºi deza-
struoase lucruri, prin care ne sunt „rase“ economia, agricultura, co-
merþul — pur ºi simplu, suntem scoºi înafara oricãrei pieþe!!! : gripe
aviare INVENTATE!!!, ciobanii care trebuie sã renunþe la transhumanþã,
sã-ºi ducã oile cu elicopterul etc. — da, komisarii europeni ne vor
„rezolva“ — în toate sensurile cuvântului…) — dar suntem jigniþi în
însãºi fiinþa noastrã de popor, negându-ni-se civilizaþia, de
parc-am fi o grãmadã de zgâiþi, boºimani sau din deºertul Mato
Grosso (iar nu cei ce i-au dat lumii pe Brâncuºi, Enescu, Henri Coandã,
Nicolae Teslea-istroromânul etc. — cei care au apãrat, prin sfinþii noºtri
voievozi, Muºatini ºi Basarabi, Europa CREªTINÃ (care, din pãcate,
azi, îºi neagã, fariseic, identitatea spiritualã creºtinã…): cu ce sunt
mai civilizaþi occidentalii europeni, la nivel spiritual, faþã de români/
estici??? Corupþia majorã existã, în formele cele mai grosolane, în
toate statele aºa-zis „democratice“ (vestice sau estice, deopotrivã!!!)
— dar potenþialul de spiritualitate prin religie/credinþã/trãire prin cre-
dinþã — a „rãposat“ demult, în tot Apusul apunãtor…

Manualul de Istorie a României nu mai are cuvântul „româ-
nesc“ decât, implicat/implicit, la nivelul titlului. ªi asta, pentru
cã aºa-zisa „elitã”intelectualã, pârât româneascã, a acceptat sã
înlocuiascã istoria noastrã, cu istoria oricui — a NATO, a UE, a Holo-
caustului/evreilor…

Ni se imputã, nouã, românilor, Holocaustul (tare „bãnoasa
afacere evreiascã“ — dupã exprimarea evreului, cu pãrinþi
supravieþuitori ai Auschwitz-ului — Norman Finkelstein, în cartea
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sa, Industria Holocaustului) — iar Legea 107/2006 condamnã,
teribil de democratic (!), delictele de opinie, privitoare la Holocaus-
tul evreiesc (9 state din Europa au acest conþinut revoltãtor de lege:
România, Austria, Cehia (de, „geniul democratic“ al lui Vaçlav Havel…),
Slovacia, Polonia, Germania(pusã sub”poprealã“/botniþã ideologicã
de 50 de ani de ocupaþie imperialistã americano-anglo-francezã-ru-
seasco-sovieticã — a se vedea chiar filme produse în SUA, pe aceastã
temã — dar cu surdinã ºi „drajeu“ hollywood-ian… — precum SCAN-
DAL INTERNAÞIONAL, difuzat de TVR Cultural, luni, 12 martie
2007, ora 20 — în care cântecul lui Marlene Ditriech, alias cântãreaþa
de „bombã“, fosta aristocratã germanã Erika von Schluetow — prin-
tre ruinele înfometatului ºi groaznic umilitului Berlin, ocupat de „ali-
aþi“, cu varianta operativã de a transforma Germania în „pãºune
pentru vacile texane“ — spune: „Vã vând arta pe o conservã de
porc (…)/Vând tot pe mâncare — ambiþii, convingeri, crezuri, ide-
aluri!“), Franþa, Israel, Lituania. Deja, pe 20 februarie 2006, scrii-
torul ºi istoricul englez DAVID JOHN CALDWELL IRVING, a fost
arestat, la vama austriacã, ºi condamnat, printr-un proces de O ZI!!!
— la închisoare pe 3 ani (risca 10 ani…), pentru cã nu nega, dar
punea sub semnul întrebãrii/întrebãrilor noþiunea de Holocaust
evreiesc. Eu, personal, în articolul Cum poþi deveni antisemit…,
publicat în revista Salonul literar-Focºani, Anul VIII, nr. 60 (ºi nu
numai!) — am demonstrat cã e nevoie de mai multã atenþie pentru
sensibilitatea ºi a altor popoare, înafarã de evrei, atunci când se
foloseºte, neºtiinþific, termenul de „holocaust“: japonezii (ca popor),
africanii ori „pieile roºii“/amerindienii (ca locuitori ai unor întregi con-
tinente), victime ale exterminãrii. (Toatã istoria LUMII ar trebui
interzisã, dacã se interzice negarea Holocaustului evreiesc — cãci
istoria=O CRIMÃ CONTINUATÃ, de la Cain ºi Abel încoace). Or, evreii
mai trãiesc, slavã Domnului (ºi încã grozav de bine!), ºi-au format
chiar un stat cu tendinþe profund rasiale ºi naziste: veºnica „bombã
amorsatã“, Israelul!

Este pedepsit delictul de opinie al scriitorului ºi profesorului
englez Irving — care manifestã o perfect explicabilã suspiciune, un
perfect normal scepticism ºtiinþific, faþã de un fenomen faþã de care
înºiºi evreii au serioase dubii ºi chiar acuzaþii de manipulare a opiniei
publice, folosindu-se o tragedie, în scopuri mercantile (de, nãravul
din nãscare…). Dar nimeni nu se gândeºte cu cât mai grav este
delictul unui Dan Brown, autorul Codului lui da Vinci, sau al unor
James Cameron/Simcha Iacubovici, care descoperã, cicã, 10 mor-
minte ale „familiei lui Iisus“ ; cât de nevinovat afirmã, aceºti agenþi

117



ai miºcãrii lui Brian Flemming (ateul declarat, nãscut în 1966, în
Los Angeles, California — care a scos din mânecã filmul Dumnezeul
care n-a fost acolo — 2005 ºi a fondat o puzderie de organizaþii,
perfect tolerate de toate statele lumii: Echipa ripostei raþiunii —
The Rational Response Squad, Rãzboi contra Crãciunului, Rãzboi
contra Paºtelui etc. etc. — toate mesajele rãzboinic-criminale ale
lui Flemming fiind preluate, deosebit de îndatoritor, chiar servil,
am spune noi, de cãtre postul Discovery — care, în felul aces-
ta, se descalificã, ºi ºtiinþific, ºi moral!!!) — cã „fiul lui Hristos
este Iuda“… Iar creºtinii zâmbesc, duios… — „Ei, joacã de copii nevi-
novaþi, teribiliºti, nu-i aºa?“ NU, nu-i aºa: ori judeci cu aceeaºi ba-
lanþã/mãsurã, ºi fapta lui Irving, ºi fapta lui Flemming et Co. (cu
toate cã Flemming et Co. fac infinit mai mult rãu decât orice „holo-
caust“ — cãci, dacã naziºtii germani s-au atins de corpul fizic al
evreilor, Flemming et Co.se ating, violent, de Sinea Spiritualã a
TUTUROR CREªTINILOR — ºi dispreþuiesc, sadic ºi sfidãtor, marti-
riul a milioane de creºtini, persecutaþi ºi mãcelãriþi, pentru religia
lor, nu doar pentru rasã, de Imperiul Roman!!! — ºi pun sub semnul
morþii spirituale MILIARDE DE CREªTINI, ACTUALI ªI VIITORI, DE PE
TERRA!!!), ori renunþi la a judeca, pe oricine ar fi „delincventul“ — ºi
te mãrgineºti la a asculta ºi a moþãi din cap, aromind la focul tutu-
ror putorilor de infern ale Logos-ului terestru actual…ªi contempli,
admirativ, tot mai grosolanele ºi sfidãtoarele PARADE/convoaie ale
stârpiturilor ºi USCÃCIUNILOR Pãmântului — HOMOSEXUALII, care
încalcã violent legea (aºa firavã ºi tembelã, cum e ea…), care le inter-
zice, totuºi, propaganda ºi prozelitismul sexual: or, sodomic-infer-
nala „familie“ homosexualã nu este altceva decât paroxismul propa-
gandei ºi al prozelitismului „gay“ — ameninþând însãºi VIAÞA/
VIITORUL DE VIAÞÃ AL TERREI!!! N-au decât sã se afunde în bâr-
logul pãcatului lor — ºi sã se roage fierbinte, pentru ca Dumnezeu
sã-i scape de cumplita pidosnicie (n-avem nimic cu ei, chiar îi com-
pãtimim, dacã nu devin sfidãtori ºi oribili, prin manifestare!) — iar
nu sã iasã, ca în Evul Mediu, leproºii — ºi sã-i atingã, sadic, pe
cei teferi, cu buba otrãvitã a nenorocirii ºi pãcatului lor!!! Istoria Infamiei
se repetã — dar omenirea nu a învãþat nimic…Eºti, se pare, Omenire
— prea bãtrânã ºi obositã… Probabil cã meriþi, din plin, SFÂRªITUL
APOCALIPTIC — sã te odihneºti… — unde þi-o hotãrî Dumnezeu odihna…

Toate aceste manevre, dinspre Washington ºi trecând prin
Bruxelles-Strasbourg — afectând întreaga planetã (SUA/Noul Babilon
sunt singurul „stat“ care n-a semnat tratatul de la Tokio, privind nece-
sitatea protecþiei mediului, prin domolirea „capitalismului turbat“, care
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nu þine cont nici de asasinarea Terrei, nici de sinuciderea implicitã…)
— nu sunt altceva decât IMPERIALISMUL UNEI NOI ROME — din pãcate,
o „nouã Romã“ complet lipsitã de spiritul raþional-ingineresc al Vechii
Rome…”Noua Romã“ construieºte, cu banii noºtri, doar autostrãzi
(distrugându-ne, parºiv, întregul potenþial economic propriu, dobân-
dit în mai bine de douã secole!!!): doar prin acest aspect de jaf ºi
transport organizat se aseamãnã, vag ºi mult mai crud, Noua Romã
(a patra, dupã Roma, Bizanþ ºi Moscova) — cu Roma de altãdatã,
atât de detestatã de toate popoarele a trei continente, încât s-a
prãbuºit ca un mãgar supraîncãrcat cu mârºãvie…

Nu altã soartã decât dispreþul ºi violenþa cumplit pedepsi-
toare ale istoriei o aºteaptã ºi pe „Noua Romã”– precum ºi pe cozile
ei de topor, care-ºi trãdeazã Neamul/Neamurile lor sacru/sacre,
pentru comisioane otrãvite ºi posturi înalte…ªi lui Iuda i s-au promis
multe, dacã-ºi trãdeazã Învãþãtorul… — dar acela, IUDA, a avut mãcar
restul de bun-simþ disperat de a azvârli, în praful templului lui Caiafas,
cei 30 de arginþi ai „vânzãrii“ de Dumnezeu…Eu nu vãd nici mãcar
acest rudiment de conºtiinþã, la tembelii ºi iresponsabilii noºtri guver-
nanþi, mai „periaþi“ sau mai mârlani, ai zilelor ºi vremilor noastre
apocaliptice…

Anii trãdãrilor (...trãdãri mari, trãdãri mici...)
În 1997, preºedintele de atunci, Emil Constantinescu, ºi Mi-

nistrul de Externe, tot de atunci, Adrian Severin, dãdeau Ucrainei,
de bunãvoie ºi nesiliþi de nimeni, printr-un Tratat (...“de prietenie ºi
bunã vecinãtate“... ) mârºav, fãrã a fi siliþi de tancuri ºi mitraliere,
Basarabia de Sud, Bucovina de Nord, Þinutul Herþei, Insula ªerpi-
lor (cu tot cu platforma petrolierã submarinã...)...Peste 10 ani, în
octombrie 2007, care va sã zicã, preºedintele de acum, Traian Bã-
sescu, ºi Ministrul de Externe de acum Adrian Cioroianu, nu îndrãz-
nesc sã ridice capul din pãmânt, ca doi repetenþi, în faþa lui Victor
Iuºcenco, atunci când acesta se rãsteºte la România ºi la români
(prin intermediul „aleºilor“... — cine naiba i-o fi ales ºi pe ãºtia...?),
afirmând, despre Canalul Bâstroe, cã e parte a Ucrainei SUVER-
ANE... — ºi-o sã-l sape pânã ce s-o dãrâma pãmântul sub ei...ºi-o
dispãrea, sub pãmânt, Delta Dunãrii...De fapt, „suveranii“ ãºtia ne
fãcuserã cadou, imediat dupã 1989, pe Canalul de Mijloc-Sulina,
un vas încãrcat cu bare de fier, Rostock, pe care, râzându-ne în nas,
l-au scufundat, sub ochii noºtri blegi, pentru a bloca traficul pe Dunãre
ºi a-ºi crea un pretext pentru construirea actualului Canal Bâstroe,
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care distruge TOATÃ DELTA DUNÃRII!!! (...Abia prin 2005 am reuºit
noi sã ridicãm Rostock-ul la suprafaþã...dar deja apãruse Canalul
Bâstroe!... — sã fi ºtiut Iliescu ceva?...nu m-ar mira deloc ºi nimic,
la acest „prieten slav“, din fruntea românilor „revoluþionaþi“... ).

Îmi venea sã intru prin televizor, ºi sã-l iau de gât ºi sã dau
de pãmânt cu laºul ãsta de preºedinte român, care se dã cocoº
faþã de...Cocoº(i), ºi faþã de alegãtorii/admiratorii lui din Ferentari,
dar când e vorba cu adevãrat de ceva bãrbãtesc, se dovedeºte a
fi tot atât de bãrbat cât un clapon... „babã turceascã“, cum le ziceau
românii cei vechi — hadâmbilor...Îi erau galbene izmenele, în tur, de
emoþie cã l-a vizitat ºi pe el cineva, chit cã venise „cineva“-ul sã-l
jefuiascã...

Auzi cine cutcurigeºte la noi, cine se „sumuþã“ cu...SUVERA-
NITATEA!!! Un NIMENI, al UNUI VID GEOGRAFIC!!! Cronicarul spune
cã Duca Vodã a primit ordin de la sultanul de atunci (secol XVII) sã
facã o þarã... — ºi a adunat ce pleavã o fi gãsit pe drumuri...fel de
fel de nemernici...tãtari prinºi prin poiatã, moldoveni cu ºtreangul
de gât...ruºi la cerºit... — ºi a rezultat ...Ucraina...“SUVERANA“...Ptiu!
Arzã-l-ar focul iadului pe Duca Vodã, în veci de veci...!!!

Dar, cu ocazia asta, se mai vede ceva: se vede cât de sãri-
toare sunt, la nevoie, þãrile faþã de care ne-am cãciulit (alea din UE...)
ºi organismele internaþionale, faþã de care ne-am înrobit, cu viaþa
ºi moartea...De ce-om fi intrat în NATO, nu ºtiu... — cã nu dã fuga
decât, mereu, spre petrolul asiatic... dar pânã ºi UNESCO6, despre
care se zice cã a declarat Delta Dunãrii Patrimoniu Mondial, Zonã
de importanþã ZERO (adicã, eu credeam cã asta ar însemna „MA-
XIMÃ“, iar nu „DELOC“..), tace „ca scroafa-n pãpuºoi“, cum zice gros
românul, când îl iau ofurile...

...Aºa ne trebuie...Sã mai deschidem ochii, înainte de a ne
oferi, ºi þara ºi soartã de neam, ºi pe noi înºine, pe tavã, legaþi de
mâini ºi de picioare, cuiva...
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6 — UNESCO (Organizaþia Naþiunilor Unite pentru Educaþie, ªtiinþã ºi Culturã, con-
form denumirii originale din englezã, United Nations Education, Science and Culture
Organization) a fost fondatã la 16 noiembrie 1945. Îºi are sediul în Paris, Franþa,
dar are ºi 73 de suboficii active în diverse þãri ale lumii.

Constituþia adoptatã în Conferinþa de la Londra din noiembrie 1945 ºi aplicatã
începând cu 4 noiembrie 1946, a fost adoptatî de cele 20 de state fondatoare (Rega-
tul Unit, Noua Zeelandã, Arabia Sauditã, Africa de Sud, Australia, India, Mexic, Franþa,
Republica Dominicanã, Turcia, Egipt, Norvegia, Canada, China, Danemarca, Statele
Unite ale Americii, Cehoslovacia, Brazilia, Liban ºi Grecia).

UNESCO are 191 de state membre (octombrie 2003) ºi 6 state asociate. Româ-
nia este membrã UNESCO din 27 iulie 1956.



...Deci, din zece în zece ani, câte-o trãdare mare...în rest,
dintr-alea obiºnuite:

— Ministrul de Externe al României acceptã noþiunea de „limbã
moldoveneascã“... (nu le-a venit nici ruºilor sã creadã cã poate exista
un ministru, al vreunei þãri, atât de prost, încât sã înghitã o aºa
gãluºcã... — ei lansaserã „poanta“ aºa, „la derutã“... dar baboiul cel
tãlâmb s-a prins în undiþã...).;

— nici nu s-a demonstrat cã nenorocitul ãla de þigan, Nicolae
Mailat, e vinovat...de viol ºi de uciderea Giovannei Reggiani (cã, dacã
n-ar fi fost soþul ei, Dumnezeu s-o ierte, amiral, ºi dacã, pentru cam-
pania electoralã a primarului Romei, Walter Veltroni, ãsta n-ar fi avut
nevoie de „þap ispãºitor“, nici nu se bãga de seamã, într-o Italia
cuminþicã, în care Mafia lichideazã 2 — 3 guguºtiuci la minut...) — ºi
s-au ºi format patrule civile ºi Forza Nuova, niºte „vigilantes“, ca-n
Vestul Sãlbatic, care-i belesc pe românii din cizma Italiei, de la Torino
pânã la Palermo, vinovat-nevinovat, la grãmadã, cã...ESTE!!! Care e
reacþia Preºedintelui Bãsescu ºi a Guvernului deºteptului de Cioroianu,
faþã de „democraþia“ asta vesticã, cea care nici n-a auzit de „prezumþia
de nevinovãþie“?! Aþi ghicit: reacþie cu eficienþã ZERO!!! ªi doar soluþia
e la îndemânã: la fiecare român „belit“ de-al nostru, expulzãm câte-un
„om de afaceri“ italieneºti...de-al lor...de s-ar constata c-avem mai
mulþi huligani italieni care „belesc“ România, decât „mailaþi“ care poate
c-o violeazã, poate nu, pe doamna Italia...Asta, mãcar pânã-ºi face
ancheta, tândãloasa aia de Poliþie italianã...“carabinieri“, deh...Vezi
sã n-aibã curajul sã facã asta, cãcãcioºii noºtri de conducãtori, care
ne-au adus în genunchi, pe toþi ºi pe ne-întrebatelea, în UE, la 1 ia-
nuarie 2007...

— desfiinþarea Armatei României (marþi, 30 octombrie, Bãsescu
a anunþat pe TVR-1 cã reduce angajaþii MApN cu 1480 de militari
ºi cu 1750 civili... — cine-o mai fi rãmas pe-acolo, s-o ajute pe femeia
de serviciu, la „teu“?!); cu o zi mai devreme, se anunþa, pentru „echili-
brarea situaþiei“, angajarea ca mercenari, în slujba SUA/NATO, a
încã 4.400 de tineri români...care, cicã, s-au sãturat sã mai fie
„cãpºunari“... Bucuria guvernanþilor n-a fost proastã: în definitiv, aº
clasifica ACEASTÃ TRÃDARE, la fel de „majorã“, precum aceea a
cedãrii teritoriilor strãbune ºi a autoritãþii de stat: SÃ-ÞI ALUNGI
TINERETUL, spre mercenariat ºi slugãrit prin strãinãtate — în loc sã
pui piciorul în prag jafului/înstrãinãrii naþional/naþionale, ºi creând
locuri de muncã pentru români, în România (...nu sã aºtepþi, cu
bucurie, nigerieni, chinezi ºi pakistanezi, pe care sã-i plãteºti cu o
douãzecime din salariul normal...);
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— desfiinþarea zootehniei româneºti, prin ascultarea, în genunchi,
a parascoveniilor criminale ale UE: un cioban de la Mihail Kogãlniceanu
spunea (...ºi ºtiu, dureros de bine ºtiu, cã-i adevãrul adevãrat...) cã
un chil de lapte de oaie costã 11.000 lei vechi (...jumate de kg de
apã mineralã costã 30.000 lei vechi!!!), un chil de lapte de vacã —
5.000 lei vechi, iar lâna de oaie...tot 5.000 lei vechi chilul...KILO-
GRAMUL DE LÂNÃ DE OAIE !!!NEBUNILOR ªI ASASINILOR DE
ÞARÃ!!! DE CE ÎI BATJOCORIÞI PE CIOBANII ÞÃRII „MIORIÞEI“
TRACICE?!

AR FI MULT MAI DEMN ªI CINSTIT SÃ-I UCIDEÞI, TRÃDÃ-
TORI NEMERNICI CE SUNTEÞI!!!„De aceea, vezi mata buruienile
alea din fund? — aºa, alea...am îngropat toatã lâna tunsã acolo...mi-a
fost milã sã-i dau foc...“; zi-i „destin mioritic“... ºi pace!...nu?!;

— ne mor copii, sub patru ani, de cancer!!!... — în România,
ultimele statistici spun cã existã peste 60.000 (ªAIZECI DE MII!!!)
de copii, sub 4 ani, bolnavi de cancer...ªi ce dacã? „Pierderi cola-
terale“ ale liberalismului ºi democraþiei româneºti, de tip (ºi dupã
mintea ºi limba de lemn otrãvit...) american!!!

— 17.449 de ºcoli rurale se dãrâmã peste elevi, iar la Poiana
Negustorului, din judeþul Bacãu, familiile sunt atât de sãrace, încât
care copil sare dimineaþa primul în UNICA pereche de izmene, respec-
tiv în UNICA pereche de bocanci a familiei (zestre pãstratã, cu sfinþenie,
din generaþie în generaþie...), acela câºtigã, în ziua aceea, premiul
de a se duce la ºcoalã...Vi se pare poveste? Duceþi-vã la Poiana
Negustorului, SÃ VÃ VEDEÞI INCREDIBILA POVESTE!!!;

— Bãsescu încurajeazã gaºca de haidamaci a lui Tökes
(CNMT-ul... — Consiliul Naþional al Maghiarilor din Transilvania...),
iredentiºti pânã în dinþi... — sporind, astfel, implicit, ºi nivelul pre-
tenþiilor UDMR, care, dacã nu ar creºte pretenþiile lor faþã de români,
mãcar la jumãtate cât Tökes, ºi-ar pierde alegãtorii maghiari...- sim-
plã ºi logicã ºi limpede ca teorema lui Pitagora, este nemernicia „made
in“ România...;

— pânã ºi în sânul B.O.R. se petrec trãdãri, de un fel sau altul:
pe 1 noiembrie 2007, am primit veste ºi dovezi incredibile, dar de
netãgãduit, de la un prieten, precum cã, în Catedrala Ortodoxã din
Timiºoara (deci, cum s-ar zice, ÎN CASA LUI DUMNEZEU!!!) — Ordinul
Templierilor (The Sovereign Military Order of Malta — SMOM)
a efectuat, sub comandã austricã ºi maltezã, primirea a 20 de noi
Templieri — români ºi italieni…Ordinul Templierilor funcþioneazã, în
România, din 2001. Dupã cum bine se ºtie, Cavalerii Templieri nu
mai sunt decât o ramurã a satanicei Masonerii…Dracul în Biserica
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lui Dumnezeu-Hristos…sau, vorba veche româneascã: „Cruce mare,
drac bãtrân“…

— peste toate calamitãþile astea, rânjesc, „pe sticlã“, tot felul
de borfaºi ºi ºuþi, care, dupã ce ne-au buzunãrit ºi ne-au „sãltat“
bruma noastrã de agonisealã, cu sudori de sânge muncitã, vin ºi
„belesc fasolele“ la noi, cu bucuria „intangibililor/inamovibililor“: „Ce
ne puteþi face? NIMIC!“ Pãi cum naiba sã vã facem ceva, câtã vreme
CSM-ul l-a scos „basma curatã“ pe primul infractor al þãrii...300 de
milioane de dolari daunã (atâta fãcea, cicã, flota României...) trans-
formându-se, prin farmecele (specificul naþional românesc contem-
poran : farmecele...) Justiþiei, în pagubã...ZERO???!!! 

Existã, în Danemarca, nu oameni mai buni decât în România
contemporanã, ci un strop de bun-simþ în plus: LEGEA JANTE —
„legea modestiei“: cine e bogat, sau foarte inteligent (...bine, asta
„nu se pune“, la baºtanii din România...), n-are dreptul sã se împã-
uneze oficial...(probabil, „se dã mare“ doar acasã, faþã de soacrã...).
Ei, spune-le de LEGEA JANTE lui Gigicã Becali, ori lui Hrebenciuc,
Vântu, Prigoanã, Irinelului Columbelului...

Cu ce se mândreºte, totuºi, România contemporanã?! Chiar
nu are ea nimic bun, suav, profund uman?! Cum de nu: sâmbãtã,
27 octombrie 2007, la TVR-1, niºte juni elevi de liceu (ºi câþiva stu-
denþi...) se mândreau/grozãveau, în plin Bucureºti, cã au putut rea-
liza ceva unic în lume, RECORD MONDIAL...la ce credeþi?...- hai,
daþi-vã „cu pãrerea“, încercaþi...eh, nu sunteþi buni la intuiþie: SE
MÂNDREAU CÃ I-AU BÃTUT PE THAILANDEZI, LA LUNGIMEA
LANÞULUI DE PREZERVATIVE...cicã ãia l-au fãcut de 2,7 km, iar
„ai noºtri ca brazii“, l-au reuºit de 3 km...

„Viitor de aur þara noastrã are“... 

Despre caiafele mondial/mondialiste…
Acum mai bine de 10 ani, pe când, la Antena 1, mai era emi-

siunea Tucã Show …(deloc simpaticã mie, prin realizatorul ei infa-
tuat… degeaba…), în respectiva emisiune a apãrut, alãturi de vreo
5 — 6 politicieni români demagogi, dl Virgil Mãgureanu (fost ºef al
SRI-ului…). Agasat de amatorismul imbecil al discuþiilor, dl Mãgureanu
(care numai prost ºi neinformat nu se poate spune cã este…) a izbuc-
nit, deodatã, cam aºa (citez din memorie): Eu nu ºtiu de ce tot bateþi
domniile voastre apa-n piuã: nu existã nici mãcar prefect de judeþ,
care sã nu fie obligat, pentru a accede la ºi a rãmâne în post, sã
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nu facã parte din Loja Masonicã Internaþionalã «Cercul»…care este
imediat sub Loja (cu componenþã eminamente iudaicã) «B’nai B’rith»…

Ce m-a fãcut sã-mi aduc aminte de ieºirea, cam „neprofesio-
nistã“ (þinând cont de „discreþia“ reglementarã ºi necesarã a Ser-
viciilor Secrete, din orice þarã… — iar din Serviciile Secrete nu se
„iese la pensie“…)? M-a fãcut, în primul rând, declaraþia, din 2004,
a dlui Dominique Strauss-Kahn (…de fapt, Cohen…este israelit francez
sefard), devenit director general al FMI — apãrutã în articolul lui Thierry
Meyssan (teribilul ziarist ºi scriitor francez, care a dat vãlul la o parte
ºi de peste mârºãvia criminal de cinicã a CIA, din 11 septembrie
2001), directorul lui Reseau Voltaire: Gouvernance globale. Dominique
Strauss-Kahn, l’homme de «Condi» au FMI. Ce zicea, în 2004 — ºi,
deci, are consecinþe cu atât mai puternice, pe planeta Terra, din
2007, de când DSK a devenit directorul general al FMI? Iatã: Eu
consider cã oricare evreu din diaspora ºi din Franþa trebuie sã ajute,
din toate forþele sale, Israelul. Aceasta este, de fapt, raþiunea, pen-
tru care este important ca evreii sã punã mâna pe responsabilitãþi
politice. (…) În funcþiile mele ºi în viaþa mea zilnicã, în ansamblul tutu-
ror acþiunilor mele, eu încerc sã aduc modesta mea piatrã, la edi-
ficiul/construcþia Israelului. 

…ªi doar am fost avertizaþi, de mult (de Kogãlniceanu ºi Alec-
sandri, care ºtiau ce vorbeau, cãci fãceau parte din elita masonicã
a sucursalei Marelui Orient Francez în România…, de vizionarii pa-
trioþi Haºdeu, Eminescu…, de genialul descoperiotor al insulinei, dr.
Nicolae Paulescu…): Evreii nu sunt niciodatã loiali þãrii unde locuiesc,
þãrii care le-a dat/le dã pâinea… — ei nu pot fi loiali decât Comu-
nitãþii Evreieºti/Israelite Internaþionale…

Deci, atunci când a fost desemnatã, în alegerile prezidenþiale
— 2007, puþin credibila Segolène Royal, contracandidatã a lui Nico-
las Sarkozy, pentru Palatul Eliysée, aceasta a fost manevra trecutã
prin mâinile omului CIA, actualul DSK: omul de la Elysée, Sarkozy,
este israelit maghiar, deci poate fi ajutat de DSK, israelit francez…
pentru ca, amândoi, sã-ºi ajute…nu Franþa, care le-a dat pâinea, ci
Israelul, în detrimentul Franþei…pentru cãlcarea în picioare a intere-
selor Franþei… ºi chiar pentru distrugerea „patriei“ care i-a adop-
tat... Premiul lui DSK, pentru reuºita planului de instalare a lui
Sarkozy? Director general al FMI, cum altfel?! Israeliþii sunt, faþã de
coreligionarii lor, foarte „paroliºti”ºi teribil de generoºi…pentru cã
generozitatea lor e de tip „bumerang“ — „lovindu-i“ cu binefacere/mon-
dialism biruitor, întru prãdãlnicie… (chestia talmudicã, aceea cu Tob
ºebagoim harog! — Ucide-l pe cel mai bun dintre creºtini! este valabilã,
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evident, doar pentru noi, „goimiii“…). Pãi, când „a brãzdat“ el, DSK,
lumea, pe banii mult-rãbdãtoarei/naivei Franþe, doar nu vã-nchipuiþi
cã a fãcut-o împotriva candidaturii sale la ºefia FMI?!

…Cineva râdea, pe sub mustaþã, la Televiziunea Românã: Ce
tot vorbiþi de evreii din România? Ei aproape cã nu mai existã! De
fapt, corect ar fi fost sã zicã: Nu sunt vizibili, precum celebra scrisoare
«descoperitã» de detectivul Auguste Dupin, al lui Edgar Allan Poe:
era agãþatã sub nasul tuturor, la vedere!!! 

Aºa ºi cu evreii din România: sunt „invizibili“ — pentru cã sunt
singurii…vizibili, 24 de ore din 24, pe micul ecran…”Invizibilizaþi“, prin
oboseala ochilor noºtri suprasaturaþi de imaginea lor…Ei conduc
România, dar, fireºte, dupã reþeta dezvãluitã de DSK: toate efor-
turile României, pentru prosperitatea…Israelului (…ºi a aliaþilor/
dulãilor lui…în primul rând, „axa“ Washington-Londra… — deci, SUA,
Anglia etc. etc. etc.).

Sã ne mai mirãm cã Germania re-iudaizatã „s-a unificat“, iar
România — nu…???!!!Sã ne mai mirãm de „fraternitatea“ întru crimã
ritualic-talmudicã, spurcãtoare de DUH, de la Crãciunul 1989, a lui
Iliescu-Gelu Voican Voiculescu-Petre Neulander/Roman…?! De po-
ziþia aberantã a lui Emil Constantinescu, în 1999, când a dat drept
de zbor, de pe aeroporturile Arad ºi Timiºoara, pentru bombardierele
americane, care lansau, peste ortodocºii sârbi ºi peste românii din
Novy Sad, rachete scrise cu vopsea albã, prin care le urau celor
bombardaþi, cu un cinism infinit, pornit dintr-o urã visceralã faþã de
Creºtinism-Ortodoxie, Paºte fericit?!

…ªi, în fine, de slugãrnicia unui oarecare conducãtor numit,
se pare, Braunovici, care înrobeºte România cãtre SUA… — ºi de
aberaþia grotescã a numirii Elenei Udrea (cea care numea, mai ieri,
preºedinþi prin Norvegia…) — conferenþiar pentru geopolitica ºi
geostrategia de la Marea Neagrã — plãtitã cu 750 de euro/per
cursant (…ºi s-au gãsit, pentru „conferenþiarul“ Elena Udrea 160
de cursanþi… — pe când, pentru patriotul genial Gheorghe Zamfir,
nu s-a putut afla loc, la catedra de NAI, pe care o înfiinþase el
însuºi…)…?!

Nu, dragi „români“, care vã uitaþi spre „Orient“…e drept, acolo
este Ierusalimul tuturor religiilor Bibliei, dar voi l-aþi transformat în
centrul de decizie al globalismului/mondialismului, care numai vouã,
negustori/„pãcãlici“, din mileniu în mileniu, vã foloseºte…

…Vom încheia amarul nostru periplu comparatist, prin menta-
litatea europeanã (de la Franþa, prin SUA, spre România…) — rezumân-
du-l, pe acelaºi curajos Thierry Meyssan: pe când toatã lumea
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credea cã DSK se pregãteºte sã ajute Franþa, prin funcþia sa proaspãt
dobânditã (de director general al celui mai contestat for internaþio-
nal: FMI…), dar ºi în calitate de membru al celor mai „cunoscute“
societãþi secrete ale Marii Finanþe Internaþionale (CFR, Bilderberg
etc.) — dl cu pricina „mijlocea“ o afacere grozav de spornicã: la Se-
minarul European de la Yalta (…Yalta, mereu Yalta, devenitã sim-
bolul marilor/decisivelor trãdãri mondiale…) „puneau gabja“, fiecare
dintre participanþi, pe câte 7 milioane de euro, vãrsaþi de un alt „fidel
de Israel“: celebrul Sörös…evreu maghiar (frate, deci, cu Sarkozy…)
— în vederea susþinerii „revoluþiei portocalii“ (…din România-Ucraina…
pânã în Uzbekistan ºi Mianmar/Birmania, unde cãlugãri buddhiºti
poartã „portocaliul“ în mod firesc/ritualic…ca modã milenarã…). Ei,
ºi Agenþia de Relaþii Publice TD International, oficinã a CIA (cea care
l-a sprijinit, întru totul, pe bietul DSK, în pelerinajul sãu generos…,
pe douã continente… — …vã rugãm sã vã scoateþi din cap cã SUA
ºi UE sunt autentice rivale: cum naiba „ar rima“/s-ar potrivi asta,
cu frãþia coreligionarã, dintre americanii Rockefeller ºi europenii/
englezii Rotschild…???!!!) este condusã de un oarecare William A.
Green…expulzat în 1995, pentru motive de-o gravitate aºa de mare,
încât n-au fost niciodatã dezvãluite în public…Dom’le, ceea ce mã
umple de respect, faþã de aceºti oameni de o fidelitate excepþionalã
(n-are importanþã faþã de cine…) este discreþia lor exemplarã…

Asta le lipseºte din educaþie bandiþilor noºtri…: discreþia. 
Remember! — …vorba unui rege, care i-a supãrat aºa tare pe

„fideli“, pe la 1648, în Anglia, cã s-au uitat la amigdalele lui direct,
fãrã sã se mai împiedice de capu-i încoronat…

Ce lipseºte raportului Tismãneanu…
1 — Zaharia Jac (Iacob Zalmanovici) — .n. Focºani, 14 XI 1890,

evreu; Lupta ºi Semnalul;
2 — Zaharia N.Theofile (Tobias Zalmanovici) — n. Iaºi, 10 III

1894, evreu; Universul;
3 — Zissu Sergiu (Sûssmann) — n. Bucureºti, 3 VII 1896 — ?;

Lupta;
4 — Zsigmond Nicolae (Zeiner Maximilian) — n. Timiºoara,

1 III 1885 — ?; Erdelyi Friss ºi Ujsag 
5 — Volburã Radu (Max Coldenberg) — n. Adjud, 1899, evreu;

Curentul-Galaþi;
6 — Zaharia Arthur (Zalmanovici) — n. Iaºi, 31 X 1906 — ra-

diat!; Curentul;
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7 — Vifor Radu (Moisã Rorlich) — n. Piatra Neamþ, 1894, evreu;
Curentul;

8 — Viºan I.L.Al. (Alter Iosipovici) — n. Bucureºti, 1904, evreu;
Epoca;

9 — Török Tiberiu — n.Oradea, 9 III 1908, evreu; Erdelyi
Magyarszag;

10 — Toma Solomon A.– n. Urziceni, 11 II 1875; radiat!;
Adevãrul ºi Dimineaþa;

11 — Vainstein Ruvin — n. Chiºinãu, 26 X 1892; radiat!; Poºta
Basarabiei;

12 — Vainstein Struli — n. Chiºinãu, 27 XII 1891; radiat!; Unser
Zeit;

13 — Terziman Alexandru (Iþic Altersohn) — n. Stãniºeºti-Tecuci,
14 IX 1894; Izbânda;

14 — Stromingher Moise — n. Panciu, 28 III 1895, evreu;
Argus, Dreptatea, Adevãrul, Dimineaþa, Semnalul, Jurnalul…

15 — Sulcinã Adrian (Schor Arnold) — n. Roman, febr. 1881,
evreu; Universul, Adevãrul, Dimineaþa;

16 — ªuþu Ion Rudolf (Rudo) — n. Iaºi, 27 VII 1870; radiat!;
Universul, Adevãrul, Dimineaþa;

17 — Szomary Oscar — n. Arad, 22 IV 1890; evreu; Prezen-
tul, Ellenzec, Magyar Neplap;

18 — Steinhaus Martin — n. Timiºoara, 21 VI 1912 ; evreu;
Aradi Közlöny;

19 — Stelescu Alexandru (Stern Alter) — n. Brãila, 3 IV 1991;
radiat!; Gazeta;

20-Streitman St. Henric — n. Piatra Neamþ, 1 II 1870; evreu;
Semnalul, Reporter, Vocea Galaþilor;

21 — Stroe M. George (Strulovici M.) — n. Buc., 8 V 1903;
evreu; Argus;

22 — Samson P. (Abramovici P. Samson) — n. Tecuci, sept.
1907; evreu; Lumea, Lupta, Jurnalul;

23 — Sarkany Gabriel (Saltzberger) — n. Timiºoara, 24 XII 1878;
evreu; Temesvarer Zeitung ºi Personal;

24 — Roman R. Al. (Alter Ronetti-Rosenberg) — n. Tg. Neamþ,
11 III 1908; evreu; Ordinea;

25 — Rosenberg Arpad (Rado) — n. Sârºig, 1 I 1909; evreu;
Estilap;

26 — Rosenblatt Isac — n. Cernãuþi, 28 III 1898; radiat!;
Algemeine Zeitung;
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27 — Rosental Zelman — n. Teleneºti-Orhei, 20 X 1889; ra-
diat!; Unser Zeit;

28 — Rosenthal Iacob — n.Botoºani, 27 IX 1879; radiat!;
Agenþia Rador, Direcþia Presei;

29 — Rosenthal-Relea Aurel — n. Piteºti, 13 V 1905; radiat!;
Adevãrul, Dimineaþa;

30-Ross Joseph (Rosenfeld) — n. Iaºi, 1 I 1899; radiat!; Ade-
vãrul, Dimineaþa;

31 — Roºu Marin(Maier Goldenberg) — n. Craiova, 29 V 1901;
radiat!; Gazeta, Cuvântul;

32 — Râpeanu Benjamin ((Rosenberg) — n. P. Neamþ, 5 VI 1897;
evreu; Opinia, Adevãrul, Dimineaþa;

33 — Ranta Adrian (Rosenfeld) — n. Galaþi, sept. 1901; ra-
diat!; Lupta, Semnalul;

34 — Ring Camil (Sufrin) — n. Iaºi, 20 V 1909; radiat!; Tempo,
Semnalul;

35 — Rodan-Cronberg Victor — n. Galaþi, 21 VII 1898; evreu;
Curentul, Dreptatea;

34 — Pilisi Geza (Pilitzer) — n. Fuzesgyarmat, 12 VII 1889; evreu;
Arady Közlöny;

35 — Pogany-Salamon Marcell — n. Bontida-Cluj, 5 XII 1995;
radiat!; Brasoi Lapok;

36 — Pauker G- n? — radiat!; Jurnalul;
37 — Paukerow Leonard — n. Chiºinãu, 6 XI 1886; radiat!;

Prezentul;
38 — Peltz Isac — n. Buc., 1899; evreu; Lupta, Presa Politicã

ºi Financiarã, Personal;
39 — Pãstorescu S. (Schaffermann Simon) — n. Botoºani, 11

II 1903; evreu; Ancheta;
40- Pasztor Nicolae — n. Oradea, 18 II 1991; evreu; Nagy-

varadi Friss, Ujsag, Erdelyi Magyarszag;
41 — Pauker Emanoil Mendel — n. Iaºi, 8 XI 1891; evreu; Ade-

vãrul, Dimineaþa, Finanþe ºi Industrie-Personal;
42 — Nudelman David — n. Chiºinãu, 11 II 1888; radiat!; Poºta

Basarabiei;
43 — Orester Moise — n. Chiºinãu, 3 IV 1900; radiat!; Pes-

sarabscoe Slovo Gazeta;
44 — Millian- Maximin G. (Mendel Grunberg) — n. Ploieºti,

1 IX 1885,; evreu; Lupta, Personal;
45 — Milorian Sergiu (Solomon Swiebel) — n. Buc., 19 IX 1901;

radiat!; Miºcarea, Zorile, Gazeta;
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46 — Mohr Solomon (Faust Mohr) — n. Focºani, 30 VIII 1882;
radiat!; Ora 8, Comedia;

47 — Moncinschi Vladimir — n. Chiºinãu, 12 X 1887; radiat!;
Poºta Basarabiei;

48 — Moscovici Ilie — n. Bãiceni-Iaºi, 26 XI 1885; radiat!; Vor-
warts, Socialismul, Miºcarea Socialã;

49 — Miereanu M. (Iacob Moses Hönig) — n. Iaºi, 13 V 1875;
evreu; Universul, Personal;

50-Marton ªtefan Ladislau Iuliu — n. Oradea, 21 V 1898; evreu;
Estilap;

51 — Massoff Ioan — n. Buc., 17 VI 1904; evreu; Rampa,
Jurnalul;

52 — Mauermeister-Zidãreanu Alexandru — n. Hânceºti-Lãpuºna,
20 IV 1897; evreu; Universul;

53 — Marcovici Moritz — n. P.Neamþ, 27 I 1899, evreu; Viitorul;
54 — Marcu-Holda Ana(Nathansohn) –n. Tg. Neamþ, 31 V

1877; evreicã; Viitorul;
55 — Marcus Singer — n. Gura Humorului, 13 VI 1910; ra-

diat!; Czernowitzer Morgenblatt;
56 — Markovits Ernest — n. Livada Nouã, 22 XI 1887; radiat!;

Nagyvaradi Friss, Ujsag;
57 — Major Adalbert — n. Pecica Românã, 29 X 1900; ra-

diat!; Erdely Hirlap;
58 — Mandel Tiberiu — n.Sibiu, 14 XII 1911, evreu; Aradi

Közlöny;
59 — Leipnik Ladislau — n. Timiºoara, 8 III 1907; evreu; Temes-

varer Zeitung;
60-Leonte Mihail (Moise Leon Esra) — n. Buc., 8 XI 1873;

evreu; Universul;
61 — Lesnea Dimitrie — n. Iaºi, 1 V 1900; radiat! ; Adevãrul,

Dimineaþa, Unirea;
62 — Libros Mircea — n. Buc., 6 XII 1888; evreu; Argus;
63 — Labin Saniel — n. Buc., 9 XII 1877; evreu; Adevãrul,

Dimineaþa, Personal, Semnalul;
64 — Landau Michel — n. Hârlãu, 7 I 1895; evreu; Unser Zeit;
65 — Landesberg Wiliam — n. com Galgocz-Ungaria, 29 XI

1851; evreu; Banater Bote;
66 — Lãzãreanu Barbu (Bernard Leizerovici) — n. Botoºani, 5

XI 1906; radiat!; Adevãrul, Dimneaþa, Jurnalul;
67 — Kasztner Rudolf — n. Cluj, 14 IV 1906; radiat! Uj Kelet;
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68 — Karoly-Klein Alex — n. Arad, 27 III 1894; evreu; Ederlyi
Hirlap;

69 — Klekner E. Iosif — n. Brãila, 19 X 1892; evreu; Argus,
Adevãrul, Dimineaþa, Semnalul;

70-Marcu-Balº Petre (Pandrea) — n. Balº-Romanaþi, 29 VI
1904,; radiat!; Dreptatea;

71 — Jakobovits Elemer– n. Oradea, 5 VI 1897; evreu; Nagy-
varadi Szabadszag;

72 — Kadar Emeric — n. Comarno-Cehoslovacia, 12 I 1894;
evreu; Ellenzek;

73 — Ionescu Nicolae — n. Focºani, 1 VIII 1902; radiat!; Ade-
vãrul, Dimineaþa, Personal, Curentul;

74 — Ionescu P. Rodica (Wexler-Fundoianu) — n. Iaºi, 19 V 1910;
evreicã; Adevãrul, Dimineaþa, Jurnalul;

75 — Ionescu Vion-Vasile — n. Cãlãraºi, 4 XI 1890; radiat!; Uni-
versul;

76 — Iordan Alexandru — n. Medgidia, 8 VIII 1906; radiat!;
Viitorul, Miºcarea;

77 — Honigman Albert — n. Iaºi, 15 IX 1869; evreu; Lupta,
Personal;

78 — Horia Georges (Horowitz) — n. Craiova, 29 XII 1894;
evreu; Argus;

79 — Horosz Adalbert (Bela) — n. Cluj, 22 I 1909, evreu; Bras-
soi Lapok;

80-Hurtig Alexandru — n. P.Neamþ, 1897; radiat!; Argus,
Agenþia Rador;

81 — Huzella Edmund — n. Oradea, 1891; radiat!; Magyar
Lapok;

82 — Haralambie Avram (Leibovici Herº Avram) — n. Bârlad,
23 I 1882; evreu; Adevãrul, Dimineaþa, Argus, Lupta, Jurnalul;

83 — Hartmann H. (Horia Tãriceanu ) — n. Iaºi, 5 X 1889;
evreu; Lupta, ªtirea;

84 — Hatszegy Ernest (Zuckermandel)– n. Haþeg, 25 III 1904;
evreu; Uj Kelet, Agenþia Rador;

85 — Hegedus Ferdinand (Nandor) — n. Oradea, 29 IX 1884;
radiat!; Szabadszag Nagyvarad;

86 — Hegedus Paul — n. Botiz, 24 III 1907, evreu; Szamos;
87 — Heller Nicolae — n. Oradea, 29 XII 1910; evreu; Estilap;
88 — Helman Pinco — n. Galaþi, 5 VI 1899; radiat!; Universul;
89 — Herschkovits-Hajdu Eugen — n. Cehul Silvaniei, 1897; ra-

diat!; Temesvari Friss Ujsag;

130



90-Herschkovits-Havas Elemer — n. Cehul Silvaniei, 7 III 1893;
radiat!; Erdelyi Friss Ujsag;

91 — Gruia Alexandru (Alter Moise sin Ghidale) — n. Ploieºti,
mai 1907; evreu; Adevãrul, Dimineaþa, Semnalul;

92 — Haim Leon — n. Georgiu-Bicaz, 23 X 1895; radiat!; Ade-
vãrul, Dimineaþa;

93 — Graur Constantin (Brauer Avram) — n. Botoºani,
24 I 1880; evreu; Adevãrul, Dimineaþa, Personal, Tempo;

94 — Graur Grigore (Brauer Grigori) — n. Botoºani, 23 IV 1884;
evreu; Adevãrul, Dimineaþa, Personal;

95 — Grosman Saniil — n. Botoºani, 27 XII 1872; evreu;
Curentul;

96 — Grosu Petru — radiat!; Viaþa Basarabiei;
97 — Fuchs Eugen — n. Budapesta, 26 sept. 1898; evreu;

Szatmary Ujsag, Szamos;
98 — Geller Leon (Legrel) — n. Galaþi, 5 X 1900; radiat!; Drep-

tatea;
99 — Froda Scarlat (Weitzendorf) — n. Buc., 12 II 1899; evreu;

Rampa;
100-Fainºtein-Firoiu Willy — n. Brãila, 27 XII 1911; evreu;

Zorile, Gazeta, Personal, Curentul;
101 — Dumbrãveanu Aurel (Avram Berman) — n. Burdujeni,

24 VI 1902; radiat!; Dreptatea, Lupta, Cuvântul, Timpul, Capita-
la etc. etc. etc.

(Din Cuprinsul Dãrii de seamã a Organelor de Conducere
ºi Control ale Casei de Retrageri ºi Pensiuni a Ziariºtilor —
Anuarul membrilor casei de retrageri ºi pensiuni a ziariºtilor
— cu membrii înscriºi de la 1 aprilie 1943, pânã la 31 decem-
brie 1943)

Bineînþeles, lista jurnaliºtilor de etnie israelitã ºi religie moza-
icã, mai cu curajul de a-ºi da numele, mai cu ºpaga, prin care ºi-l
radiau (…îºi radiau pânã ºi anul naºterii… — deh, pentru orice even-
tualitate, în acele vremi, de alianþã a României cu Germania…), mai
cu nume românizate de-a mai mare dragul…

Credeþi cã am ceva cu cetãþenii români, de etnie israelitã, nu?
Ei bine, NU!!! Cum am mai spus ºi nu voi obosi sã repet, eu respect
pe orice om de omenie, indiferent de culoarea pielii ori etnie…Ba
chiar îl iubesc ºi respect — FIREªTE, DACÃ AM CE RESPECTA
ªI IUBI…

DAR NU POT ÎNGHIÞI SÃ FIU PROSTIT DE LA OBRAZ!!!
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De ce v-am oferit, deci, lista (care ar putea continua, aproape
la nesfârºit…) jurnaliºtilor israeliþi, prin etnie? Pentru a vedea cã
Vladimir Tismãneanu ºi toatã liota lui de bolºevici, TOÞI MAS-
CAÞI CA DEMOCRAÞI…!!! — a minþit ordinar, atunci când a
prezentat acel Raport (citit de comunistul — de sine însuºi
recunoscut, în ultima confruntare cu Adrian Nãstase, la alegerile
din 2004…!!! — Traian Bãsescu…) de CONDAMNARE A COMU-
NISMULUI DIN ROMÂNIA!!! CUM SÃ CONDAMNI COMUNIS-
MUL DIN ROMÂNIA, FÃRÃ ACEASTÃ LISTÃ ANEXATÃ LA…
CONDAMNAREA TA?!

Dacã ne uitãm în Dicþionarul presei româneºti, al dlui Ion
Hangiu, vedem cã peste 90% din presa la care lucra armata asta
de israeliþi (titlurile ziarelor le-am dat, cu bold-aldine, în ultima po-
ziþie a tabelului-listã!) — era fie de-a dreptul comunistã, fie înverºunat
socialistã…(Nu mai spun, CÃ SE VEDE!!! — ce poziþii strategice, CHEIE!!!
— ocupau, în presã, jurnaliºtii de etnie israelitã…). Aºadar, pentru
aducerea, pregãtirea terenului ºi consolidarea comunismului
bolºevic în România, au luptat, din greu, trupe de jurnaliºti israeliþi…:
dacã n-ar fi fost aceºti „eroi“, de unde naiba am fi ºtiut ºi învãþat
noi, valahii ãºtia molcomi, conservatori „exasperanþi“ (pentru mulþi…),
„cu limba latã”- comunismul bolºevic?! Pun ºi eu întrebarea, aºa…ca
sã fie…ºi sã mã aflu în treabã…Poate cã-mi rãspunde, totuºi,
cineva…

Epoci ºi manipulãri…
(…scrisoare „la un prietin“…)

Nu cred cã avem dreptul moral, noi, care mai ºtim istorie (faþã
de generaþia PRO... — ...care nu mai prea ºtie/nu va ºti, daca n-o
ajutãm, din toata vlaga ce-o mai avem in vine...- nici ce TREBUIE sã
vrea, spre binele ei, dar nici „istoria“ rostului vieþii lor...), sã uitãm
cã românii, la fel ca toate Neamurile Pãmântului, au/au avut/vor
avea parte de URIAªA ISTORIE A MANIPULÃRII... 

Nu putem sã nu þinem cont de tehnica EXTREM DE MI-
NUÞIOS-RÃBDÃTOARE de manipulare a Neamurilor (nu-i soco-
tesc pe români nici mai proºti, nici mai deºtepþi decât pe alte
Neamuri...- cã au românii multe genii, cã au românii o Misiune
Spiritual-Terestra superioarã altor Neamuri, asta este cu totul
altceva!!!) — de cãtre Oculta Mondialã Israelitã — manipulare care
s-a înteþit, începând cu anul 1774, din casa baronului Rotschild, la
Franckfurt pe Mein....Rezultarul fiind cã un popor care nu-i mai prost
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ca românii — i-am numit aici pe FRANCEZI!!! — a fãcut, începând
cu 1789, lucruri pe care românii, CU AJUTORUL LUI DUM-
NEZEU !!! (...iar nu „cât de deºtepþi sunt românii cã nu le-au fãcut“...
adevãrul e cã românii/popor erau ºi sunt dispuºi sã le facã, începând
de la sângerosul an masonic 1848, din Muntenia ºi Ardeal, ºi ducând
pânã în zilele noastre, la 14 — 22 dec. 1989, la 15 martie 1990
etc. — ...sã nu uitãm de votul PERFECT democratic, „absolut“
perfect democratic..., pe care se întemeiazã ºi Iliescu, ºi Con-
stantinescu, ºi Basescu...(ca ºi Hitler ori Mussolini…) — care, deja,
au târât poporul român în complicaþii infernale, înãuntru ºi înafarã:
rãzboaie care n-au de-a face cu Neamul Românesc — deocamdatã,
în Iraq ºi Afghanistan, „staþia“ urmãtoare, „cu peronul pe drepta“,
va fi Iranul… — …rãzboaie chiar cu fraþii noºtri ortodocºi, deocam-
datã cu sârbii kossovari, doar... — ºi bombardarea, prin mânã/
comandã americanã, a fraþilor noºtri aromâni din Novy Sad, 1999
— ...nu se ºtie mai departe, însã...stare de iminent rãzboi civil, pen-
tru judeþele Harghita-Covasna-Mureº...etc.) — nu le-au fãcut, sau nu
le-au fãcut ÎNCÃ, sau nu au fost lãsaþi de Dumnezeu sã le ducã la
capãt...(dar sunt ºi fapte rele pe care Dumnezeu, „luând în calcul“
LIBERUL ARBITRU AL CREATURII UMANE, ne-a lãsat sã le facem...).

Sã recitim cãrþile cvasi-interzise, intitulate Protocoalele
Întelepþilor Sionului, Protocoalele de la Toronto (dar nu numai!!!
— sunt informaþii de manipulare CLASICÃ a Neamurilor actuale, pe
Reþeaua Voltaire, a jurnalistului francez Thierry Meiyssan... — …tot
aºa de adevãrat este cã numele „VOLTAIRE“ avertizeazã asupra „ilu-
minaþilor“ manipulatori!…)... — sã ne reîmprospãtãm memoria cu
plãnuirile infernale, PAS CU PAS, ale Manipulatorilor Mondiali — ºi
apoi, sã ne uitãm „pe fereastrã“, sã vedem câte obiective
ºi-au îndeplinit aceºtia…- APROAPE PE TOATE!!! ...„Stalinismul/
Nazismul american“ din zilele noastere — nu ne spune nimic???!!!

Sã ne amintim cã nu trebuie sã fii, neaparat, prost, ca sã fii
manipulat...Ajunge sã fii neatent, sau naiv, O CLIPÃ/CÂTEVA ORE,
pentru ca sã te zbaþi, o viaþã/istorie întreagã, în plasa complicitãþii
cu o ticãloºie monstruoasã...ªI AFLAT ÎN PERICOL DE MOARTE, DE
A-ÞI PIERDE SUFLETUL!!!

Sã ne amintim „Crãciunul Orbirii“ — 25 decembrie 1989... —
când, pentru câteva ceasuri, aproape tot poporul, ca hipnotizat de
Satana, s-a bucurat de oribilul Asasinat Talmudic al CONDUCÃTORU-
LUI DE STAT…ceea ce n-au fãcut nici bulgarii, pe care, în mod tra-
diþional, îi consideram…cu IQ-ul mai „jos“…Greºit!...Cel puþin pentru
acel moment 1989, ei au procedat perfect raþional, judecându-ºi,
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corect, Conducãtorul, Todor Jivkov…care, dupã judecatã ºi ispãºire,
a redevenit „un simplu cetãþean“…Acesta este procedeul civilizat!
(…existã ºi aºa ceva, în revoluþiile masonice…). Altceva decât atât,
se numeºte ASASINAT BARBAR ªI CU FINALITATE MISTERIOS-SATA-
NICÃ!!! …Da, pentru cã, la noi, Conducãtorul trebuia sã fie redus
la tãcere cât mai repede, ca, pe locul udat de sângele crimei,
sã se instaleze, în tihnã definitivã (aºa cred ei…), adevãraþii
artizani ai dezastrului României!!!

Am o antologie de jurnalism ºi de literaturã socialistã, de vreo
800 de pagini, dintre anii 1921 si 1963 (un an înainte de venirea
lui Ceauºescu...). Sper ca n-au uitat, toþi, de Lucreþiu Pãtrãºcanu...
— care numai prost nu era...Ei, ca el, au cãzut destui (sau, poate,
au vrut sã cadã...unii!!!) în plasa manipularii ziarelor invadate de mani-
pulatorii de meserie, ÎNALT ªCOLIÞI!!!!!!! — israreliþi...

…Nu am cum fi mai explicit...Cine are urechi de auzit SÃ
ASCULTE ªI SÃ AUDÃ!!! Ne pasc primejdii extrem de grave,
dacã credem cã poporul nostru este atât de destept, încat
n-are a se teme de manipulare...Însuºi refuzul îndãrãtnic de a
vedea manipularea, este dovada efectelor demonice ale mani-
pulãrii… — aratã cât de groaznic de perverse sunt tehnicile ºi,
implicit, rezultatele manipulãrii, dacã un om de o inteligenta ºi
subtilitate deosebite, refuzã sã priveascã Adevãrul crud, în
faþã...

Oho-ho, ºi cât de cu grijã a fost pregãtit „poporul român,
psihologic si mental“, sã accepte comunismul!!! Sadoveanu, Cãli-
nescu, Arghezi etc. au fost mãguliþi, mituiþi, ºantajaþi — …alde
Lucreþiu Pãtrãºcanu a crezut, din ultima fibrã a lui!!!... — iar
milioane de oameni simpli (þãrani cu care am vorbit eu, ÎN
CARNE ªI OASE, ªI EU, ªI EI!!!) tânjeau sa fie luaþi în seamã,
în ºedinþele de partid!!! Nu vã îmbãtaþi cu apã rece ºi cu pro-
paganda de doi bani vechi, vã rog frumos...(þãranul român, când
au venit „revoluþionarii“, a dat din umeri ºi ºi-a socotit cheltu-
ielile pe arat, grãpat…) — ºi nu-i consideraþi pe israeliþii bogaþi
ºi trufaºi (nu mã refer la amãrâþii de evrei, pe care coreligionarii
lor i-au socotit, totdeauna, „degeneraþi“... de i-au dat, lui Hitler,
pentru munca din lagare...) — mai proºti, ori mai buni, ori mai
putin „revanºarzi“ ( cu privire la „fenomenul de pe Golgota“,
aºa cum îi zic ei...), decât sunt ÎN REALITATE...

DA, NOI, CEI DIN CIVILIZAÞIA CREªTINÃ, SUNTEM
MANIPULAÞI ZI DE ZI ªI CEAS DE CEAS, ÎN MII DE FELURI,
ªI NICI NU REALIZÃM...POATE DOAR A SUTA PARTE...!!!
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(…dacã catadicsim sã ne ridicãm, pentru câteva clipe, capul,
de pe perna comoditãþii spirituale…). DA, SUNTEM ªI NE
LÃSÃM PROSTIÞI, ZI DE ZI, CU MILIOANELE!!! 

UITAÞI-VÃ CE „VAGON DE VITE“ AM DEVENIT NOI, PEN-
TRU EUROPA, ÎN ACESTE ZILE, ALE „CAZULUI ITALIA“... 

…Cã ne va deºtepta, la timp, Lumina Revelaþiei Dum-
nezeieºti...asta-i singura mea speranþã...

*
Noi uitãm, spre exemplu, cu teribilã uºurinþã/nonºalanþã, spre

exemplu, „manipularea masonicã despre Cuza“... (el, la Ordinul Lojei
Marelui Orient de la Paris, cu sucursala din România — Steaua
Dunãrii ... — a despãrþit, prin „reforma ºcoalelor“- 1864, Bi-
serica de ºcoalã... — din care pricini pãtimim ºi noi, azi... : vine
ordinul lui Adomniþei, „pe reþea“, cã numai la ora de Religie are voie
copilul-elev sã audã de teoria creaþionistã — în rest, ceilalþi profe-
sorii au obligaþia sã-l lãmureascã pe micul Gâgã-elevul, cã este fiul
cimpanzeului ºi gorilei...)...Uitãm manipularea pe care a dezvãluit-o
chiar „vânãtorul de naziºti“, evreul Simon Wiesenthal, în cartea
sa Calea Speranþei — despre descoperirea Americii, de „Columb
Cristofor“ („nume de cod“, am zice azi...), cel care cãra, în calele
caravelelor sale — Niña, Pinta ºi Santa Maria — pe evreii aflaþi sub
ordinul de expulazare al regilor Spaniei...deci, AMERICA ERA UN
LOC DESPRE CARE MASONII ªTIAU TERIBIL DE BINE (cel puþin
de la Eric cel Roºu, cca. sec IX p. Ch...) — ºi s-au lãudat, ulterior
(în Istoria fransmasoneriei, „vocile“ masonilor Emilian Dobrescu ºi
Radu Comãnescu proclamã rãspicat, cã masonii au înregistrat prima
lor MARE victorie: au fondat PRIMUL STAT MASON DIN LUME
— S.U.A...

Eu nu am amestecat, în viaþa mea, niciun „plan“ de dis-
cuþie ºi niciun moment istoric — …am mãcar atâta carte ºi
glagore, în cap!!! — ...ci, totdeauna, am privit istoria „panora-
mat“, ceea ce, iertat sa-mi fie, observ ca nu doriþi mulþi s-o
faceþi ...Vreþi sã ºtiþi câte mii de tineri cântã (acum, bãtrâni fiind...),
cântecele de la Agnita-Botorca, Popeºti- Leordeni...???!!! Ascultaþi-i
pe oamenii în vârstã când se-mbatã, ºi veþi afla cu cât entuziasm
s-a lucrat, cu cât „avânt utecisto-comunist“... în acele infernuri...Erau
tineri…cine poate fi mai uºor „ienicerizat“/fanatizat, decât tânãrul?!
Chiar credeþi ca „Experimentul Piteºti“ este o poveste?! Unchiul
meu, fost legionar, n-a fost la Piteºti, dar a cunoscut multi
„piteºteni“... Sunt sigur cã n-aþi vrea sã aflaþi în ce hal de îndoctrinare
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scabroasã, au fost aduºi, sute...SUTE!!!...De bolºevismul rusesc…Ce
sã mai zicem despre românii martori la anul de rãscruce, 1968,
când am devenit, peste noapte, realmente „îndrãgostiþi“/mândri (cu
maximã sinceritate!) de regimul naþional-comunist, care reacþionase
corect/principial, faþã de o invazie…?!

Nu amestec niciun plan: însuºi CZC îºi pune întrebarea, în Cir-
culari ºi manifeste ºi în Pentru legionari, ce diferenþã era/este
între comunism ºi legionarism?! — …ºi ajunge la concluzia cã, esenþial,
ar fi ateismul comunist si lupta de clasã, propusã de comuniºti...în
rest, oamenii nu ar vedea multe deosebiri (?!)... — deci, între a avea
Dumnezeu ºi a nu avea Dumnezeu, nu-i mare diferenþã, nu-i aºa?!…
— dar, în niciun caz, Cãpitanul nu afirmã, o clipã mãcar, CÃ N-AR
FI EXISTAT COMUNISM, în minþile românilor interbelici!!! Cine,
oare, „amesteca planurile“ — eu, sau altcineva?! (Re)citiþi Pentru
legionari — partea de început — ºi sã vedeti cã, încã de la 1919,
CZC se plânge de „trãdarea TUTUROR universitarilor“ ieºeni, care
trecuserã la marxismul-comunist!!! — ....ºi, cu cât amar vorbeºte
despre gestul sãu, care a trebuit sã reveleze muncitorilor de la
Atelierele Nicolina, cã luptau pentru o cauzã falsã ºi strãinã de þarã!!!
(...când l-a cunoscut CZC pe muncitorul Pancu, în acele momente
de eroism „nebun“, exasperat-anti-bolºevic… — când acesta, Cãpi-
tanul, a dat jos STEAGUL ROªU de pe Ateliere!!!...).

Nu are rost sã continuãm, pentru cã, fãrã sã fim de specia-
litate, am ajunge sã re-scriem „Istoria românilor ºi a mai multor
neamuri“... — dar, NU ÎN STIL ILUMINIST-“ªcolist“ Ardelean!!!

Sper, din toatã inima, sã vã daþi seama, cât mai curând cã,
din pãcate, manipularea a început odatã cu ªarpele Satanic din
Rai...Iar Neamul Românesc Metafizic (cel prin care Dumnezeu va
produce Re-Învierea Luminii Lumii — …acum desacralizatã cvasi-total,
lumea... — Luminã din Luminã, Dumnezeu adevãrat din Dumnezeu
adevãrat!!! — cum sugereazã Eminescu, în articolul sãu din 1879,
Misiunea noastrã ca stat... ), faþã de care eu, ca ºi dvs., am nes-
fârºit respect — nu este totuna cu POPORUL românesc, care
înseamnã istorie nemernicã/nemernicitã/înjositã/înjositoare... 

Aici, de obicei, se cam amestecã planurile, de cãtre mulþi, chiar
dintre cei cu multã bunã-credinþã: între sacral-anistoric ºi non-
sacral-istoric...Puteþi, oameni buni, avea sau nu încredere în mine:
DAR REALITATEA VÃ VA CONTRAZICE PAS CU PAS...nu cãrþile
de propagandã..., care ies pe bandã rulantã, scoase atât de opor-
tuniºti, cât ºi de „fumegoºi de profesie“... . Este extrem de riscant,
pentru idealurile multora dintre dvs., atât de curate ºi frumoase,
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sã pãþiþi tocmai acel lucru de care mã acuzaþi pe mine: încurcarea
planurilor (dublatã de „o leacã“ de miopie pe care v-o asumaþi,
mulþi, din pur spirit de contradicþie, sper...). EU NU LUCREZ
NICIODATÃ DUPÃ URECHE: ÎMI CONFRUNT SURSELE DE O
SUTÃ DE ORI, DE O MIE DE ORI...Pe lângã credinþã — „o leacã“
de ºtiinþã a lumii...nu stricã! Nimeni, în istorie, nu e mai bun nego-
ciator cu dracul, decât cei care, toatã istoria lor, au negociat, ºi
acum, numai prin fraieri-mercenari luptã...SUA=Primul Mercenar al
Israelului......Încã o datã: dacã n-ar fi vorba de tragedia Neamului
MEU Metafizic, m-aº amuza de lucrul dracului...cât de meºteºugit
„lucrã“/”îi lucrã“ pe fraieri“/hipnotizaþi/intoxicaþi, nu vedeþi?!... — dupã
„revoluþia trandafirului“ din Gruzia, cu Sakaºvili, va urma Haosul, prin
care trupele americane vor înainta, ca pe bulevard, spre petrolul
asiatic...Ei n-au nevoie, precum Satana — decât de PUSTIU...

Da, aveþi perfectã dreptate — nu e relevant nimic din cea
ce voiesc eu a avertiza: CE DUMNEZEU AR PUTEA FI RELE-
VANT ÎN PUSTIU??????!!!!!!. …Cã nu va voi sã asculte (lumea...)
ºi sã audã — ...e treaba ei, de acuma...eu îmi voi fi facut dato-
ria de conºtiinþã...

Lãsaþi ziariºtii s-alerge!... (sau: despre cine ºi
despre ce n-are voie sã scrie ziaristul de azi...)

Se zice ºi se repetã, ca la flaºnetã, cã lumea europeanã
trãieºte într-o democraþie… Cum s-ar zice, poporul are puterea…
poporul îºi poate spune cuvântul…Direct? Nu, cã nu suntem la
Athena anului 500 a.Ch. ªi atunci, cum?! Prin reprezentanþi, vezi
bine! ªi care ne sunt reprezentanþii? Dacã ne-am dus la vot — ºi asta
au fãcut-o vreo, sã zicem, 60% — reprezentanþii ne sunt senatorii
ºi deputaþii. Unii ar zice cã ºi preºedintele (eu nu fac aceastã
greºealã… — care m-ar pune rãu cu istoria veche a tracilor ºi ro-
mânilor…). Dar dacã nu ne-am dus la vot — ºi asta înseamnã cca.
40%?! Atunci, reprezentanþii ne cam sunt ziariºtii, se zice… —
cãci numai ei mai rãmân a fi „dulãii puterii“…adicã, se pare, asta
ar însemna „cei care latrã la paranoicii „de sus“, care o iau/ar lua-
o razna“…

Bun. Dacã ziariºtii sunt cei care ne apãrã ºi ne reprezintã pe
cei care n-am avut încredere în ºefii propuºi de particulele/ pãrþile/
gãºtile sociale (partidele, adicã…), atunci, ziariºtii nu trebuie sã
mintã, cãci nu poþi apãra pe nimeni, prin minciunã — afarã de
propriile tale interese meschine, de azi pe mâine! Niciodatã

137



pentru viitorul de peste, sã zicem, 1000 de ani... ªi minciunã
înseamnã doar sã minþi, sau înseamnã, în primul rând, sã nu spui
Adevãrul?! Eu zic cã minciuna este nespunerea Adevãrului(ºi Ade-
vãrul, fiind divin, este INTEGRAL!!!) — deci, cel mai mult ºi mai
periculos se minte prin omisiune.

Dar se zice cã democraþia ar fi atunci când „fiecare ar avea
adevãrul lui“. Deci, „câþi oameni, atâtea adevãruri!“…. Atunci, la ce
ar mai fi bun Dumnezeu, de la care zice-se cã începe ºi la care
se sfârºeºte, adicã se reveleazã definitiv, Adevãrul?! Atunci, ar
însemna cã nu existã Adevãrul — ci Egoismul turbat!!! Atunci, am
deveni prada relativizatorilor de meserie — cei mai cumpliþi tar-
tori, care ne nãucesc ºi anesteziazã, pentru a pune mâna pe
munca ºi pe sufletele noatre!!!Atunci, înseamnã cã democraþia
de azi începe cu cea mai mare ºi periculoasã Minciunã — cu Supre-
ma Minciunã, cea care ne face, pe toþi, fãrâmele minciunilor
noastre, iluziilor noastre deºarte!!!

Eu cred cã ziariºtii, adicã cei care-i reprezintã tocmai pe
cei care au refuzat sã intre în jocul Minciunii Propuse de
Pãrþi/Partide — ar trebui sã caute accesul la Adevãrul Divin.
Singurul Adevãr. Dacã ar exista atâtea legi gravitaþionale, câte
obiecte existã ºi graviteazã în cosmos — atunci, n-ar mai gravita nimic
— ci toate s-ar sfãrâma, ciocnindu-se între ele!…

ªi totuºi, oricât ar pãrea de caraghios, tocmai aceastã mul-
tiplu-nãucitoare gravitaþie sinucigaºã funcþioneazã, azi, în lumea-lume…
— ºi, mai cu seamã, în cea europeanã. Ea, trãsnaia asta întemeie-
toare de Minciunã Atotanarhicã — se numeºte „correctness
political“.

Mai curând decât sã compar presa cu dulãii — eu aº prelua
comparaþia cuiva cu caii de cursã — cei care poartã, de-o parte ºi
de alta a ochilor, petice de piele: ei nu trebuie sã se lase influenþaþi
de nimeni!!! — misiunea lor nu e sã se holbeze ºi sã se întrebe ce
ºanse au ei la câºtig, ci sã ducã, prin goana lor spre þelul Neamu-
lui — þara lor, la prosperitate… — ci misiunea lor e sã alerge, cu
orice preþ, pentru a face sã câºtige poporul pe care îl repre-
zintã. Patria, pe care trebuie s-o slujeascã — pentru cã alta n-au!

…Ei bine, nu!!! Vine „correctness political“ (chiar, de unde
naiba vine ºi tipa asta?…) — ºi-ºi permite sã-mi spunã, ba chiar sã
se rãþoiascã ºi sã-mi porunceascã, precum la cazarmã, ce trebuie
ºi ce nu trebuie sã spun/scriu! Mie, Ziaristului, adicã celui care
sunt singura ºansã a jumãtãþii de oameni care resping Min-
ciuna ºi refuzã sã rãspundã propagandei! — mie, celui care
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reprezint singura jumãtate vie a unui popor — jumãtatea care
gândeºte, înainte de a se azvârli în prãpastie — ºi, gândind, se
þine, mereu, pe muchia prãpastiei — dar, niciodatã, nu accep-
tã sinuciderea stupidã, la comandã!!!

Eu, Ziaristul, aflu, de la madam „correctness political“, cã
n-am voie sã vorbesc despre homosexualitate — de rãu… Dar, dacã
eu nu vorbesc de rãu despre homosexuali — niºte bieþi bolnavi! — ci
despre fenomenul incriminat de însuºi Dumnezeu, la Sodoma ºi
Gomora — fenomenul care ar duce la sinuciderea Terrei Spiri-
tuale! — fenomenul prin care Cartea Creaþiei, din Vechiul Testa-
ment, ar fi anulatã!

Eu, Ziaristul, aflu de la madam „correctness political“, cã n-am
dreptul sã-i vorbesc pe evrei de rãu (din complezenþã fariseicã,
numai, se zice despre „minoritãþi“... — aº vrea sã mi se rãspundã
de ce minoritãþii române din Bucovina de Nord, politica ucraineanã
îi scoate morþii din morminte, ºi le aruncã ciolanele pe apa
Ceremuºului... — îi împuºcã fiii, dacã-ºi vorbesc limba maternã... —
ºi nimeni nu „ameliþã“ nicãieri, vorba cronicarului...)! Dar eu nu vorbesc
de rãu niciun neam al Pãmântului, cãci toate Neamurile purced
de la Dumnezeu, deci sunt SFINTE!!! Eu vreau sã vorbesc despre
câteva mii de indivizi, care-i buzunãresc, cu neruºinare, la drumul
mare, pe toþi — inclusiv pe bieþii evrei!!! ªi, dacã printre hoþii de
buzunare insolenþi, se nimeresc a fi, pe lângã români, þigani, francezi,
englezi etc. — mai mulþi evrei necinstiþi ºi cinici (statistic ºi proporþio-
nal!) — ce vinã am eu?! S-ar cuveni ca înºiºi evreii sã ºi-i ciomã-
geascã pe hoþii din neamul lor, cum eu mã pregãtesc sã-i
ciomãgesc ºi sã-i alung, dintre oamenii onorabili, pe impostorii
ºi gãinarii români! Care-i supãrarea?! Dumnezeu n-a fãcut indivizi
perfecþi, ci perfectibili — tot aºa, nici neamuri perfecte, ci per-
fectibile. Cine nu acceptã acest Adevãr Perfect Logic ( ºi scriptu-
ristic! — adicã, având rãdãcina în cãrþile ebraice!!! — ), trebuie sã
facã, de urgenþã, o vizitã (sau mai multe, dupã caz…), la Spitalul
nr. 9 — Bucureºti (sau, la echivalentele lui europene…)…Cãci înseam-
nã cã Paranoia a început sã roadã, cumplit, din el…

…N-ai voie sã vorbeºti, problematizant (...tot „dameza“ asta
— „correctness political“... ), despre Holocaust (holos+haustos
= ardere de tot...) — ci doar dogmatic, ca în tezele marxist-leni-
niste! Dar, oameni buni, dacã am voie sã vorbesc despre masacra-
rea sutelor de milioane de amerindieni ºi de negri, despre arderea
DE TOT a japonezilor de la Hiroshima ºi Nagasaki, despre genocidul/
etnocidul asupra armenilor… — ce are Holocaustul mai cu moþ?
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Sãmânþa CAIN (cum zice Eminescu…), Sãmânþa Crimei, lucreazã
în toatã umanitatea…în toatã istoria ei!!! Cu ce-s mai morþi evreii
din lagãrele naziste, decât românii din lagãrele siberiene?!…De o
bucatã de vreme, tot dogmatic, trebuie ca eu sã mã recunosc „holo-
caustist“… — dacã mã consider român… — ºi, ca mine, trebuie, cicã,
s-o facã toþi românii…Dar eu n-am ars decât hârtiile versurilor mele
nereuºite…Eu am avut o iubitã evreicã, Sofica lui Marcu Goldman
— nu eu am ars-o, ci eu „m-am ars“…Nimeni n-are dreptul moral
sã incrimineze un popor întreg ºi toatã istoria lui — cãci intrã
pe teritoriul lui Dumnezeu — ...ºi naiba-l ia!!!

…Ziaristul de azi n-are voie sã vorbeascã împotriva Uniu-
nii Europene ºi a Globalizãrii…Dar dacã astea sunt nu uniri întru
puterea celor mulþi ºi cinstiþi, inteligenþi ºi muncitori, ci mafii,
întru câºtigul ºmecherilor celor puþini, de ce nu mã lãsaþi sã le
dau peste mânã escrocilor ºi demagogilor?! Când auziþi, în filmele
documentare, urletele discursurilor interminabile ale lui Hitler,
aþi fost dresaþi sã vã înfioraþi, ca de ceva unic, ce-a fost odatã, ºi
nu va mai fi… — dar urletele, de fiecare clipã, agresiunile bar-
bare, de fiecare clipã, ale reclamelor, de pe toate canalele TV,
ale Hitlerilor-Negustori — NAZISMUL NEGUSTORESC!!! — de ce
acceptaþi sã fiþi dresaþi cã nu le auziþi (de fapt, cred cã vã faceþi cã
nu le auziþi…)?! ...ªi de reclame ºi de comerþ se leagã ºi rãzboaiele
lumii americano-negustoreºti de azi...care nu se diferenþiazã
PRIN NIMIC de nazism ºi ideologia nazistã, fie ºi numai dacã ne
amintim obsesiva sintagmã „pagube colaterale“...ºi abia despre aces-
tea, vorba lui Jaroslav Hašek, „n-ai voie sã vorbeºti deloc“... 

…Oameni buni, lãsaþi Ziariºtii sã alerge, sã alerge cu nãrile
pline de miresme celeste — sã alerge pentru noi toþi, pentru a
ajunge la potoul Victoriei Spirituale a Terrei, iar nu la condiþia
de cârtiþã ori ºobolan, care ne va þine, PE TOÞI LOCUITORII
PLANETEI TERRA, prizonieri în întunericul morþii spirituale…
— n-aude, n-a vede, n-a greul pãmântului…

Atenþie, mercenari români — vi se
mai pregãtesc... încã multe ºi

binecuvântate bucurii!!!
Atragem atenþia tinerilor ºi mai puþin tinerilor mercenari români,

învãþaþi (deja prea curând...) sã se angajeze, pe banii Iudei, în solda
SUA, cã li se mai pregãtesc ceva zone grase de mãcelãrie, în lumea
de azi...
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Prima zonã este aceea pe care noi am anunþat-o (pe unde
am putut scrie...), imediat dupã invadarea Iraqului: Iranul...Petroliºtii
americani nu pot scãpa din buzunare tocmai aceastã zonã...ar fi
absurd...

ªi, totuºi, preºedintele Iranului, Mahmoud Ahmadinejad (care
n-a beneficiat, se pare, de instructajul CIA al lui Ousama bin Laden...)
le-a pregãtit petroliºtilor SUA o micã surprizã: a participat la Adunarea
Generalã a ONU ºi la conferinþa Universitãþii Colombia — unde i-a cam
descumpãnit pe ascultãtorii sãi...(dintre care mulþi TINERI... — sun-
teþi atenþi, domnilor mercenari români?!)Nu doar prin re-punerea,
sub semnul întrebãrii, a Holocaustului, ci, mai cu seamã, încercând
(ºi, culmea! — ºi reuºind, în faþa unui auditoriu extrem de interesat...)
o demonstraþie plauzibilã, conform cãreia, un lucru mult mai impor-
tant decât planul de îmbogãþire a uraniului, de cãtre un stat „din
lumea a treia“, precum Iranul, ar trebui sã fie atitudinile/apucãturile
satanico-teroriste, „de trust banditesc mondial“, ale imperialismului
petrolist american...Brusc, mulþi dintre audienþi (pregãtiþi ºi de excep-
þional de curajosul documentar al lui Michael Moore, despre majo-
ra crimã a SUA de a invada un stat suveran ªI COMPLET NEVINO-
VAT, ca Iraqul, sub pretextul „democratizãrii”ºi „binefacerii/eliberãrii
cruciate”[!!!], pentru a-l jefui fãrã ruºine ºi a-i mãcelãri paºnicii cetãþeni
— ...ºi, aici, nu ne referim nici mãcar la cei deveniþi patrioþi fireºti...,
într-o þarã/stat invadatã miºeleºte...ci la femei, copii, bãtrâni... —
sub greþos de cinica denumire de „pagube colaterale“... — ...dom-
nilor hoitari, chiar nu vi se „apleacã“, ºi vouã, din când în când...?!
— ºtiþi, dacã vã contemplaþi mutrele patibulare în oglindã...?!) ºi-au
dat seama cã unghiul de vedere al problemei se schimbã radical:
nu mai erau teroriºti credibili orice amãrâþi de islamici... — ci auten-
ticii teroriºti, ca exponenþi ai terorismului mondial ºi de stat (fãrã
niciun paradox!!! — SUA vor sã devinã „S[t]atul Mondial“...) se vedeau
a fi chiar SUA...(bineînþeles, dimpreunã cu acoliþii lor, mai vechi sau
deveniþi peste noapte, din lãcomie ºi prostie... — sunteþi atenþi la ce
vã spun aici, domnilor mercenari români...?!).

Dacã, cine ºtie, prin presiunea opiniei publice (va mai fi existând,
oare, aºa ceva, într-un „stat mamut“, precum SUA, pe cale de a
fi nazificat în întregime, prin suspendarea mult trâmbiþatelor „drep-
turi individuale“, „cel mai mare dar al pãrinþilor Constituþiei“ etc. etc.
— dupã 11 septembrie 2001...), se va ajunge la o sincopã politicã,
sau mãcar la o amânare a invaziei Iranului... — nu e de crezut, dar,
cine ºtie?!... — noi vã sãrim în ajutor cu informaþii din Mianmar-Bir-
mania: acolo se clocea, de multã vreme, restabilirea hegemoniei SUA
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în Asia de Sud-Est, „dereglatã“ de înfrângerea în faþa þãranilor viet-
namezi...Se zice, în presa aservitã intereselor mondialist-americane,
cã „sute de cãlugãri buddhiºti au fost uciºi în luptele de stradã“...
— asearã, 30 septembrie 2007, s-a afirmat, cu durere ºi revoltã
„proletarã“, cã „la manifestaþie au participat în jur de o sutã de cãlugãri
buddhiºti“... Cum naiba reuºesc „feþi-frumoºii“ din zonele de interes
SUA-CIA sã ucidã mai mulþi oameni decât existã „de facto“...???!!!

În primul rând, buddhismul, oricât de represiv ar fi un guvern
(ºi probabil cã este, în Mianmar-Birmania...doar tot CIA l-a instau-
rat, cum a mai fãcut-o în toate statele asiatice marionetã, de la
Taiwan la Coreea de Sud...), este religia non-violenþei ºi meditaþiei
continue...Nici mãcar când Tibetul a fost invadat, de cãtre Armata
Roºie chinezã, cãlugãrii buddhiºti n-au prea avut reacþii belicoase...Ce
fel de cãlugãri buddhiºti vor fi fiind aceia care mãrºãluiesc, aºa de
marþial, prin Mianmar?! Cam seamãnã a „balet siaist“...(...numele
vine de la „Balºoi Teatr“ americãnesc, pre numele sãu CIA...). Regia
este aºa de proastã ºi monotonã, încât totul seamãnã cu tot: Mian-
marul extrem-oriental ajunge sã aibã acelaºi „miros revoluþionar“ cu
cel din Ucraina, Georgia, Uzbekistan, România...Ce naiba, domnilor
regizori, n-aveþi în repertoriu decât o singurã piesã?! Mai angajaþi,
vã implorãm, înafarã de mãcelari-mercenari — ºi regizori-scena-
riºti...altfel riscaþi sã fiþi fluieraþi de orice public terestru, de îndatã
ce „se iese în stradã“, undeva...Înainte vreme, „a ieºi la ºosea“ însem-
na plimbare/relaxare...acum înseamnã, 99%, rãzboi petrolisto-
hegemonic american...

Vã mai informãm, stimaþi mercenari-mãcelari români, pregãtiþi
cu cuþitu-ntre dinþi, sã sãriþi la gãtul primului trecãtor paºnic, dacã
vã comandã „bulibaºa de la Washington“ — cã pânã ºi Sanctitatea
Sa Papa Benedict al XVI-lea este interesat de „plimbãrile ameri-
cane“...se pare cã acesta este motivul adevãrat al „îmbãþoºãrilor“
Sanctitãþii Sale, în problema maroniþilor din Liban... — cf. Reseau
Voltaire (ce naiba, orice se scrie/ortografiazã începând cu „Orient...“,
miroase a gaz...).

Vestea cã papa Benedict al XVI-lea a refuzat întâlnirea din 18
septembrie 2007 cu personajul acela atât de malefic, Condoleeza
Rice (responsabilã de multe hotãrâri criminale, puse in practicã, ale
Mafiei Petroliere Americane!!!), cel puþin pentru noi, este (sau ar
putea fi...) o veste bunã...Spre deosebire de rãposatul papã Ioan
Paul al II-lea, care stãtea „pururi la îmbucuratã voroavã“ cu infrac-
torii internaþionali Regan ºi Clinton... (degeaba vom aºtepta, pe Pã-
mânt, vreo judecatã ºi condamnare a acestor hingheri nenorociþi,
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care se dau drept Preºedinþi ai SUA!!! — numai Dumnezeu din ceruri
îi va putea, se pare, condamna la Focul cel Veºnic!!!) — papa Bene-
dict al XVI-lea s-ar zice cã adoptã o posturã de demnitate ºi resurecþie
a autoritãþii Bisericii Creºtine Apusene/Papalitãþii asupra cezarilor
lumii, faþã de protestantism etc. (sã nu uitãm, însã, cu cât dispreþ
a expediat „Sfântul Pãrinte“, în vara acestui an de graþie, 2007 —
BISERICA ORTODOXÃ...ca fiind „bisericã particularã“... )

Poziþia Sanctitãþii Sale Benedict al XVI-lea, atât în problema
alegerii preºedintelui maronit al Libanului, cât ºi a statutului Ierusa-
limului — este, evident, una de ºantaj... — dar SUA a ºantajat/ºanta-
jeazã mult prea mult, în toate ale Planetei Terra, ca sã nu-ºi afle,
acum, „naºul“... 

Pe noi altceva ne îngrijoreazã: noi ºtim foarte bine, de acum
(dupã 17 ani de vieþuire în aceastã lume a tuturor minciunilor ºi a
tuturor mascaradelor/histrionismelor politicii mondiale!) cã „corb la
corb nu-ºi scoate ochii“ — ºi cã „toþi corbii se înþeleg, când e vorba
de câmpurile de luptã, pline de hoituri“... Deci: pe spinarea cui,
oare, face Sanctitatea Sa Papa Benedict al XVI-lea aceste
miºcãri diplomatice?! (...foarte decise, precise, foarte profitabile,
pentru pozitia catolicismului/Vaticanului în lume!!!). Ce nouã
„Yalta-Malta“ urmeazã?! — ºi cine vor fi victimele?!... — ...pen-
tru cã nu mai avem dreptul de a fi atât de naivi încât sã credem cã
„ruptura“ dintre Sfântul Scaun ºi Superputerea Militaro-Economicã
SUA va fi/ar putea fi una de duratã, sau una fãrã de folos de ambele
pãrþi...ºi cu paguba nu în cârca nevinovaþilor ºi ne-puternicilor
lumii...

Deci, întrebarea de bazã este, aþi ghicit : CINE VA PLÃTI,
CU ADEVÃRAT, ªI CUM/CU CE... — POZIÞIA DE APARENTÃ
DEMNITATE A SFÂNTULUI SCAUN?!

Se prefigureaza, foarte clar, o poziþie de forþã a Sfântului Scaun,
chiar în problema esenþiala a PETROLULUI...Papa, credem noi,
a înþeles cã poziþia Vaticanului, în zona Orientului Apropiat ºi Mijlociu,
trebuie întãritã, ºi, probabil, prin interpuºi ai lui „Opus Dei“ (deh,
nu degeaba îºi þine Vaticanul armata asta de bancheri ºi afaceriºti,
atât de aproape de suflet...), sã pãtrundã cu mult mai profund decât
a fãcut-o pânã acum, în problema MARII AFACERI CU ENERGIA
TERREI...Sã stãm cu ochii pe ei: dupã toate semnele, vin vremuri
de confruntãri politico-economice extrem de dure...Celebrul Rãzboi
Economic Mondial, asupra cãruia avertizau Philippe Labarde ºi
Bernard Maris, în lucrarea „Doamne, ce frumos e rãzboiul
economic!“... 
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...Sper cã v-am relaxat ºi v-am adus fericirea în suflet, dra-
gilor mei concetãþeni(???) mercenari: ABSOLUT SIGUR, în urmã-
torii câþiva ani, NU VEÞI ªOMA!!! ABATOARELE UMANO-GLO-
BALISTO-MONDIALISTE SUNT MODERNIZATE, PREGÃTITE ªI...
ÎNALT-BINECUVÂNTATE... ªI VOR FUNCÞIONA DIN PLIN!!!
(...câtã liniºte sufleteascã îþi oferã faptul cã totul, absolut tot
ce þine de hingheritul prin boscheþii mondiali, se va face, de
acum încolo, sub cea mai înaltã binecuvântare... — deci, „mãcel
bun!“, „mãcel cu spor!“, „mãcel cât mai extins mondialist!“...
— sunt urãrile care vi se potrivesc, dobermanilor corciþi cu
hiene...voi, mercenarilor...).

Cum poþi deveni antisemit…
Sunt originar din Bucovina de Sud, oraºul Gura Humorului. Pe

strada unde am copilãrit eu, în anii ’50 (numitã Ilie Moscovici —
cum altfel?) n-a existat picior de antisemit. Ne jucam, cu drepturi
egale la bucuria gãlãgioasã — ºi, se vede treaba, acum se vede: bucu-
ria inconºtientã! — þânci de 5 — 6 ani, ºi Mamciuc-Carpiuc-Hudeniuc,
ºi Goldman-Druckmann-Blumenstein, ºi Weinkeller-Topfer-Stricknadel,
ºi Rotaru-Macovei-Botez… 

Dau mãrturie cã orice evreu, ucrainean, neamþ ori român se
naºte om de treabã (în mod normal...). Doar cã prietena noastrã
cea mai veselã, nebunaticã ºi sincerã, Sofica Goldman, a dispãrut,
într-o zi — ºi, dupã vreo câteva luni, am revãzut-o total schimbatã:
arogantã, distantã, posomorâtã…Nu mai voia sã se joace cu noi,
în ruptul capului! Am insistat, toþi Mamciucii-Topferii ºi Botezii — ºi
i-am scos, în fine, un rãspuns bosumflat : „Ravvi de la Fãlticeni mi-a
spus cã voi toþi sunteþi goi, ºi nu am voie sã mã joc cu voi… „Atunci,
pe loc, n-am ºtiut ce vrea sã zicã, ºi, indignaþi ºi uimiþi i-am spus
cã noi, uite, suntem îmbrãcaþi — mã rog, cu zdrenþele de rigoare,
pentru niºte copii neastâmpãraþi cum eram, dar cã nu suntem goi…sã
se uite mai bine, poate cã i-au slãbit vederile, de atâta carte fãltice-
neascã…Mult mai târziu, mi s-a spus ce înþeleg ei prin goi/goimi…ºi
cã nu era nimic de bine...

Da, iubita mea din copilãrie, Sofica lui Marcu Goldman,
devenise, în câteva luni, ei — nu mai voia sã fie EA…Vai de capul ei,
sãrmana…Sã le fie în nas educatorilor lor, cum nenorocesc suflete
nevinovate de copii curaþi!…

Bineînþeles, nu atunci am devenit antisemit — cãci habar n-aveam,
nici eu, nici pãrinþii, nici prietenii mei, ce-i aia…Acest cuvânt nu exista
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în vocabularul humorenilor…Peste vreo zece ani, întrebând de niºte
vecini, bãrbaþi dispãruþi misterios, prin anii ’52 — ’53, mi s-a spus
cã i-a anchetat „Wolferiþa“, fata unui morar evreu, Wolfer — venitã
pe tancurile ruseºti, cu ani în urmã — ºi devenitã comunistã-mai-comu-
nistã-decât-Stalin — ºi i-a bãgat pe toþi „goimii“ la închisoare…dupã
ce îi torturase, cu multã curiozitate, bãtându-i cu creionul peste tes-
ticule… Dar nici atunci n-am devenit antisemit, pentru bunul motiv
cã habar nu aveau humorenii de acest cuvânt — ei spunând doar,
cu nãduf ºi jale, despre cei chinuiþi ºi duºi la ocnã de „Wolferiþa“:
„A dracului muiere!…Sãracu’ Macovei, sãracu’ Andriºel, sãracu’ Bele-
ca…. — Dumnezeu sã-i ierte…“ Aºa am aflat, eu ºi prietenii mei, cã
se poate muri „în invizibil“; unii, care-au aflat, erau direct suferitori
— cãci, între „dispãruþi“, erau pãrinþii lor…ºi nimeni nu i-a mai vãzut,
în nici un fel, niciodatã….Dar, ca românul învãþat cu rãul, nepãsã-
tor la istorie ºi curios de ziua de azi ºi de mâine, ne-am continuat
jocurile vieþii.

Tatãl meu, fost ofiþer în armata regalã, mi-a povestit cum
trãgeau în ei, pe ferestre, din spate, în 1940, evreii comuniºti…
ºi-i scuipau, ºi le smulgeau epoleþii…Dar nici atunci n-am devenit
antisemit. Mi-am zis: aºa a fost în rãzboi — rãu lucru e oricare rãzboi,
face din om, neom…

Atunci, mã veþi întreba, de ce ne faci sã pierdem timpul citin-
du-þi neroziile tale nesãrate — dacã nu ne zici nimic despre anti-
semitismul tãu? C-aºa ai scris în titlu…Pãi, eu habar nu aveam de
antisemitism — pânã ce, cu vreo trei-patru ani în urmã, în ºcoala
unde predau Româna, l-am auzit pe profesorul de Istorie zicând, prin-
tre dinþi: „Ia uite, n-am vreme sã le predau elevilor Istoria României,
ºi trebuie, acum, sã fac lecþii cu ei despre Holocaust…I-au scos din
programã pe Mircea ºi ªtefan, ºi ne bagã antisemitismul…“ Iatã
c-am fost obligat sã aud termenul de antisemitism, am fost obli-
gat sã asist la prelegerile profesorului de Istorie despre antisemitism
— cu toatã ºcoala — prelegeri fixate la cele mai fanteziste date(anunþate
de MEC!) — cât mai dese…Cu stupoare, am aflat cã noi, bucovinenii
ºi moldovenii, suntem ucigaºii de evrei cei mai sângeroºi…Pãi, o sã
spun ºi eu, ca personajul-copil Cubi Lubiº, al lui Sadoveanu (cf. Nicoarã
Potcoavã, Minerva, Buc., 1970, p.362), când a fost acuzat de
bãieþaºii armeni”cum cã l-ar fi omorât ºi rãstignit pe Domnul Hris-
tos“: „-Eu? — sã n-ajung acasã cu bine dacã ºtiu de aºa ceva . Poate
sã-l fi omorât bãieþii lui Moise Lupu, care-s niºte golani vestiþi, dar
eu, nici mãcar nu-l cunosc pe acel domn de care vorbiþi voi.“ Noi,
noi sã fi omorât evrei? Sunteþi nebuni! Bunicii mei mi-au spus cum,
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când au venit nemþii, au avut pivniþa plinã de evrei, pe care i-au pitit,
ca sã-i scape de ochii ºi vigilenþa nazistã. Eu, eu, care-am fost îndrã-
gostit lulea de Sofica lui Marcu Goldman ? — da’ dacã ea m-a pãrãsit,
cum cã-s „goi“ — eu ce stric ºi cu ce-s de vinã? Poate pãrinþii ei ºi
rabinul de la Fãlticeni, care-s rasiºti vestiþi, sã-i fi omorât sufletul…

Iatã cum am auzit eu de antisemitism — dar nici vorbã sã fi
devenit, atunci, în 2002 — 2003, antisemit. Am zis cã-i o nebunie,
ca oricare alta, ºi-o sã treacã, aºa cum toate trec…Dar n-a fost sã
fie aºa! Lunile astea, aud de faptul cã marele poet român LIVIU IOAN
STOICIU, e dat afarã din postul de redactor ºef-adjunct, de la Viaþa
româneascã (ºi judecat, stalinist, de Consiliul USR!), pentru cã l-a
publicat pe GOMA — un Jurnal, nu ºtiu ce — care GOMA ar fi mare
antisemit…M-a pufnit un râs nebun: cum dracu’ sã fie antisemit,
unul care are nevastã evreicã, ºi, deci, feciorul lui e semi-evreu? S-o
fi certat omul cu nevastã-sa, ºi, astfel, a devenit antisemit…Pãi aºa,
la mine în cartier sunt numai antiromâni, cãci zilnic se ceartã, nevoie
mare, cu soaþele lor, românce! 

Am pus mâna pe numãrul dublu, 6-7, din iunie-iulie 2005, al
Vieþii româneºti. ªtiam, de la tatãl meu, fost ofiþer în armata regalã,
precum v-am spus — cã ceea ce spunea GOMA era perfect ade-
vãrat, despre „martirizarea, uciderea românilor[de evrei], cu un an
mai devreme, începînd din 28 iunie 1940, în Basarabia ºi în Buco-
vina de Nord ocupate de bolºevici“ — de ce sã mã fi minþit atât de
necãjitul meu tatã, cumplit persecutat de comuniºti?…Dar, pentru
Dumnezeu, de ce sã dezgropãm morþii, iar ºi iar? Pãi, dacã-i dez-
gropãm pe cei ai evreilor — se ridicã din mormânt toate neamurile
pomenite în Vechiul Testament, ºi aneantizate, prin genociduri
(zice Cartea Sfântã, negru pe alb ºi cu mândrie trufaºã!) de cãtre
poporul lui Israel…, se scoalã din mormânt sutele de milioane de
piei roºii ºi sutele de milioane de negri, mãcelãriþi de „stãpânii lumii“,
de cei ce-ºi zic azi S.U.A….ºi Anglia…ºi Spania, ºi Portugalia, ºi
Franþa… — mã rog, toatã „lumea bunã“, din NATO ºi UE… „modelele“
sacre ale democraþiei mondiale…Se scoalã ºi armenii, mãcelãriþi,
cu scop de exterminare, de turcii aspiranþi la UE…dar, mai ales, se
scoalã japonezii, despre care scriam, într-un articol din 2003, din
revista CONTRAATAC — Adjud, Anul IV, nr. 11, p. 20: Ministrul
ºi Holocaustul: „JAPONEZII — singurii din lume (n.mea: dacã n-ar
trebui sã-i punem la socotealã pe vietnamezii arºi cu napalm, în anii
’60-’70, pe irakienii ºi sârbii iradiaþi în anii ’99 — 2003 — sârbilor,
bombardaþi de Paºtele ortodox, li se scria, de cãtre americani, pe
bombe: „Paºte fericit!“) — care au fost arºi DE VII, în întregime, DE
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TOT(„holos+haustos“…), la Hiroshima ºi Nagasaki, prin ordinul cri-
minal al preºedintelui american Harry S. Trumann (…), de le-au rãmas
doar umbrele, «fotografiate“ pe pereþii caselor…“ ªi se scoalã ºi morþii
palestinienilor nedreptãþiþi din 1948(anul creãrii artificiale a Statu-
lui Israel) — situaþie despre care scrie americanul Thomas Nelson,
în The puritans of Massachussets, Judaism, vol. XVI, nr. 2, 1967
— tot negru pe alb: „Forþa pumnului evreu, astãzi, vine de la mãnuºa
de oþel americanã, care îl acoperã, ºi de la dolarii cu care este
cãptuºitã(…). Statul israelian nu poate fi format decât dupã un bre-
viar al urii, drept unicã motivaþie a tineretului sãu, a armatei sale,
a întregului sãu popor(…). Armata israelianã invadeazã Libanul ºi
omoarã acolo zeci de mii de oameni: operaþiunea se numeºte PACE
ÎN GALILEEA(!!!)…În Israel, pentru a convinge cã Palestina era un
deºert înainte de înfiinþarea statului Israel, sute de sate(palestiniene)
au fost rase de pe faþa pãmântului cu buldozerul, cu casele ºi acare-
turile lor, cu cimitirele ºi mormintele lor(…)“…Scriitorul ºi politologul
evreu Norman G. Finkelstein(cf. Industria Holocaustului, Samiz-
dat, 2000) îi acuzã pe conaþionalii sãi cã speculeazã tema „holo-
caustului“, pentru a trage foloase bãneºti uriaºe, ºantajând statele
lumii — ºi pentru a obþine reclamã gratuitã(ºi agresivã) — pe spinarea
unor bieþi morþi ºi chinuiþi, din trecut….Evreul Jean Gabriel Cohn-
Bendit scrie: „Sã luptãm pentru a fi distruse aceste camere de
gazare ce sunt arãtate turiºtilor în lagãre, unde acum se ºtie
cã nu au existat niciodatã, deoarece ne asumãm riscul de a nu
mai fi crezuþi nici despre ceea ce suntem siguri“. De ce nu li se
intenteazã procese, cu ani grei de temniþã, de ce nu sunt daþi afarã(de
unde?de pe planeta Terra?) — aceºti evrei (Finkelstein, Cohn-Ben-
dit etc.), care spun astfel de adevãruri, despre conaþionalii ºi core-
ligionarii lor? Sau, vorba iubitei mele din copilãrie, Sofia lui Marcu
Goldman, noi suntem goimi, ºi cu noi „nu se mai joacã nimeni“ (cã
interzice rabinul-ºef de Fãlticeni!) — ºi numai noi trebuie sã suferim
sancþiuni interne ºi internaþionale? Problemele adevãrate ale evreimii
sunt o afacere de familie ºi, deci, discutã ºi se pãruie doar între
ei, evreii!!! — pe când goimii, care n-au avut norocul ºi partea învãþã-
turii ºi înregimentãrii de sinagogã — trebuie sã plãteascã din greu,
cu bani ºi umilinþã, acest deficit(devenit DELICT!) de educaþie…

Cãci, aflu din Comunicatul US din România cã preºedintele
N.Manolescu ºi acoliþii sãi, în cazul GOMA-STOICIU: „nu doresc li-
mitarea libertãþii de exprimare a opiniilor, ci doar încadrarea expune-
rii acestora în limitele unanim acceptate în lumea civilizatã.“ Ce-o fi
însemnând, în limbajul de lemn al neo-liberalismului mondial actual,
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al aºa-zisei „political corectness“ (corectã cu unii, incorectã cu alþii
— cu cãþeii una, cu dulãii — alta…) : „limitele acceptate în lumea ci-
vilizatã“? ªi Stalin, ºi Hitler — erau foarte democratici ºi corecþi
ºi civilizaþi, deci!!!, dar, fireºte, în „limitele unanim acceptate“ de
tribul comuniºtilor, respectiv al naziºtilor. Dincolo de unanimitatea
tribului politic — erau mitraliera, Naganul, primitoarele pivniþe ale
Gestapo-ului ori NKVD-ului…

Mã trage de mânecã nevasta: „Ia mai taci, ia mai lasã scrisul
— nu-i treaba ta!Ai copii de crescut, cine ºtie ce mai pãþesc, sãracii!“
Pãi, a cui e treaba scrisului? A scriitorului! A cui e treaba Adevãru-
lui? A Lui Hristos, deci a oricãrui creºtin — ºi, în definitiv, având în
vedere cã „Fi-va o turmã ºi-un pãstor“ — a Omului. A omului — pur
ºi simplu. Iar dacã ai mei copii vor vedea cã TATA TACE — îl vor dis-
preþui pentru laºitate. Sau — îi voi determina, prin tãcerile mele, sã
devinã, ºi ei, niºte ºobolani, gãvozdiþi prin gãuri — pe când Hristos
este scuipat, batjocorit, rãstignit…ªi nu de „bãieþii lui Moise Lupu“
— niºte golani! — ci de câtumai ºeful meu de Uniune: domnul profe-
sor universitar doctor — ºi mentor de generaþie(într-un cuvânt, sau
în douã?…) NICOLAE MANOLESCU!!!

ªi dacã are voie evreul sã scrie adevãruri despre evrei — ºi
apoi, sã-i înfiereze drept criminali plãtitori, pe toþi câþi îi trece lui
prin cap (ori buzunar) — de ce n-aº avea eu voie nu sã înfierez pe
cineva, ci sã desfierez pe cei care n-au fãcut alta decât sã spunã
Adevãrul, ori sã-i lase pe alþii sã-l spunã? Azi o pãþesc GOMA (care
îndrãzneºte sã zicã/”blasfemieze“:“De când au o þarã, israelienii au
încetat de a mai fi «popor ales», au devenit ca ne-aleºii: egoiºti, rãi,
xenofobi, nedrepþi cu goi-ii, brutali, mincinoºi, teroriºti-de-stat“). ºi
STOICIU — ieri au fost interzise numele ºi busturile unor persona-
litãþi ale istoriei româneºti — mâine — da, mâine: ce se va mai putea
întâmpla MÂINE, aºa, din laºitate în laºitate, din cedare moralã în
cedare moralã? Suntem înfieraþi, pe bunã dreptate, cã ne-am ascuns
capetele de struþ, pe vremea dictaturilor — acum sã fim înfieraþi cã
suntem oameni demni, cu fruntea sus ºi adevãrul pe buze? Pãi, dacã
tot e vorba de suferit, e bine sã ºtii pentru ce suferi, nu sã dai din
umeri, ca handicapatul mental — iar dacã e vorba de murit, „nu-i
totuna leu sã mori, ori câine-nlãnþuit“…O zicea asta un foarte mare
criminal naþionalist, deci fascist: GEORGE COªBUC. ªo pe el,
turnaþi-l degrabã la „hârdãul lui Petrache“…Pãcat cã-i mort…Nu-i
nimic, scoate-þi-i oasele ºi azvârliþi-i-le pe apã: aºa cum fac astãzi
ucrainenii, cu morþii din neamul meu bucovinean — în Cernãuþii Buco-
vinei de Nord…Tot noi, Doamne — mereu noi, Doamne — iar cei care
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ne nãpãstuiesc sã fie „popor/popoare ales(e)“? Alese pentru ca Tu
sã ne baþi cumplit…Iar noi sã tãcem? Pãi, doar Tu ai spus cã, dacã
oamenii tac, se vor scula pietrele sã dea mãrturie!!! À propos:
acum, datoritã scandalului stârnit de domnul N.Manolescu ºi de
Comunitatea Evreiascã, ºtiu ce-nseamnã antisemit! Dacã nu se
nevoiau aºa de tare ãºtia sã dezgroape morþii ºi sã îngroape viii —
habar n-aveam. Dar zãu dacã-mi pare bine c-am învãþat ºi de ce
anume am aflat. Sunt amãrât. Nici mãcar acum nu pot sã devin
antisemit — dacã semiþi vor fi însemnând evreii. Eu îl iubesc din
tot sufletul pe cel nãscut în Bethlehemul Iudeii, pe apostolii lui evrei
(chiar ºi pe Iuda îl deplâng, c-aºa suntem noi, valahii, proºti de buni…)
— iar iubirea pentru Sofica lui Marcu Goldman mi-a rãmas, ca o arsurã
de nevindecat, în piept…Dar, oameni buni, bãgaþi de seamã una:
nu toþi oamenii lumii ãsteia s-or fi îndrãgostind romantic, irevocabil
de Sofice ale unor Goldmani…Nu mai semãnaþi vânt, cã veþi culege
furtunã — ºi apoi vã veþi întreba, fãcând-o pe nevinovaþii, de ce ºi
cum ºi pentru ce… 

Românii ºi... „gazdele“ europene...
Începem, fireºte, cu Italia...
De pe 4 noiembrie 2007, aþi început, brusc, „talianilor“, sã

ne socotiþi, dintr-odatã, nu fraþii voºtri de „giantã“ latinã“, nu colegii
voºtri de UE, dar nici mãcar slugile voastre, nici mãcar oameni!!! 

Mãi belferilor (mi-eraþi simpatici, cu macaroana vostrã tradiþio-
nalã-n gurã ºi mandolina subsuoarã...), ce v-a apucat? „La Rabia“?
De cum a dat comandã „don“ Veltroni, „catindatul“ la Primãrie, a ºi
dat fuguþa „donna“ Alessandra Mussolini, senatoarea (?), ºi s-au for-
mat plutoanele de ciomãgari anti-români — Forza Nuova Italia!!! Dar
UE nu vede cã nepoata lui Il Duce reînvie fascismul în Italia — FOARTE
REAL!!! — ...vede, însã, „Holocaustul românesc“...O GOGORIÞÃ!!!

Noi, românii, ziceam cã n-avem pereche, în materie de „fraierea-
lã de guguºtiuci“, la manipulare... — dar vedem acum, clar, cã ne-am
subestimat crunt! Italienii sunt, pânã în prezent, campioni europeni!!!

Premierul Prodi al vostru, cel egal de parºiv cu „primarele“
Veltroni, dimpreunã cu Parlamentul Italiei, s-au pus pe fãcut legi rasiste
(...la care, înþeleg, încep sã „punã botul“ ºi politrucii spaniolilor ºi
englezilor...): UE nu prea comenteazã legea Parlamentului Italian,
cu privire la „expulzarea grupurilor“... — uitând, de la mânã pânã
la gurã, cã, pânã acuma, vinovaþi trebuia sã fie doar indivizii, luaþi
la bucatã, iar nu „grupurile“, nu „etniile/neamurile“, luate la hurtã...
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Dar, cum era ºi firesc, atunci când politicienii sunt dublaþi, la
manipulare, de jurnaliºti, pe stradã lucrurile se dubleazã ºi tripleazã,
în gravitate...: eu nu ºtiu, ºi nici voi nu ºtiþi (DOVEDIT!!!), dacã þiga-
nul Mailat Romulus Nicolae e vinovat au ba nici mãcar de furt,
d-apoi de viol ºi de crimã!!! — ...dar, ca printr-un farmec drãcesc,
români ºi românce, prin metrou, pe stradã, pe stadioane...mã rog,
oriunde este suveran „boborul“, sunt scuipaþi, ciomãgiþi, ba mai gãseºti
prin boscheþi ºi cadavre de români ºi românce, „livrate“ la timp
(cadavrele astea...), pentru ca sã-i creascã voturile „de sub mâna
dreaptã“, dlui Veltroni/Poltroni (cel care face, mereu, semn...“cu
stânga“... )...ba mai ºi plesneºte câte-o bombã, în faþa sau înãun-
trul câte unui magazin de român/româncã...iar parcul vostru de
autobuze nu mai este suficient, pentru a fi burduºit cu toþi românii
(de etnie valahã ori þigãneascã, n-are importanþã ºi nici relevanþã...),
umflaþi de carabinierii voºtri pe muþeºte...Nu li se spune bieþilor
oameni ce ºi cum ºi de ce ºi pentru ce...ºi dacã sunt animale, ori
chiar mai au niscaiva DREPTURI...!!! — numai: „Vale(a)!“

În Genova, ieri, aþi descoperit, la moment, un român-Jack Spin-
tecãtorul, care-ºi plimba, în trãsurica lui de siestã, cadavrele de
femei...Cã, ulterior, s-a dovedit cã Jack era, de fapt, ucrainean...
n-are, iarãºi, nicio importanþã/relevanþã: voi trebuie sã vã faceþi pla-
nul la români-þapi ispãºitori!!!

Mai apare, în jurnalul vostru din Genova, parcã... — Il Seco-
lo XIX (adicã, se vede cã v-a rãmas ceasul cu 200 de ani înapoi,
dragilor, pe timpul regiºorilor nevricoso-capricioso-tirani ºi „carbona-
rilor“... ), cã, prin Galaþii (...ilustraþi cu imagini din...Timiºoara!...de
ce tocmai Galaþiul, bre? — ... cã are apã de Dunãre, ca Mediterana
din Genua...?!) româneºti, se formeazã „tabere de antrenament Al
Qaeda“, care, dupã ce s-au exersat ele bine prin apa Dunãrii, vin,
prin reþelele „romilor“, la Roma (...pãi, romului la Roma-i ºade bine...
nu?), ºi ascund, prin mãmãligã ºi pe fundul ceaunelor ºi printre
pirostriile pirandelor... — bombe...BOMBE!!!...Cã, cicã, la Galaþi îi
recruteazã ºi antreneazã (...CINE, BRE?!) sã devinã... „kamikaze“...
Atâta sã trãiþi voi cât o sã vedeþi, prin România, „kamikaze“!!! La un
moment dat, vãzând cât de molâi ºi toleranto-tembeli suntem, faþã
de toate liftele care vin în þarã ca sã ne jefuiascã (inclusiv mafioþii
voºtri!), pe sub nasul trãdãtorilor noºtri guvernanþi, chiar mi-aº fi
dorit ca valahii mei sã aibã fire de samurai...dar dacã nu au,
eu ce pot sã le fac?! Iar þigan-kamikaze, asta nu puteþi voi sã
faceþi nici în poveºtile voastre cele mai abracadabrante...cã vã
râd ºi copiii de þâþã...
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Eu n-am nimic nici cu Dante Alighieri, nici cu Michelangelo ori
Verdi, Leopardi ori Umberto Eco ai voºtri...cinste lor!!!...Îi admir, cu
toatã smerenia, de care poate da dovadã un om de carte/
culturã...Am, însã, cu politicienii ºi jurnaliºtii voºtri, dar ºi cu naivi-
tatea multora dintre „macaronari“!!! Cum, mãi „talianilor“, când vã
ºtergeam noi la fund babele voastre, „prinþesele“, deh... — eram buni,
nu?! ...cã-mi spuneau bietele valahe, vecine ºi prietene, cã unele
„juliete“ de-ale voastre (non-veroneze...) nu permiteau valahelor mele
nici sã li se uite în ochi...ºi nu cumva sã uite valahele mele sã le
spunã „stãpânã“... („si, signora“... ). Când Veltroni al vostru ...nici
nu se ºtia de el... — prin anii ’90...vã uitaþi la þiganii români ca la
„panoramã“, ºi râdeaþi de „pitorescul“ corturilor lor...ºi al fustelor
roºii ale pirandelor...care, zic zãu, tare mai seamãnã cu meridionalele
voastre...fete bune, ºi ale noastre, ºi ale voastre...Iar când era ceva
de ºutit, italianul îºi lua pe lângã el doi români („români“ de-ãia, de
doi bani perechea...cine s-o fi dus, mã rog, la niºte panglicari, ca
voi?! — ...cã geniile noastre, de care nu ducem lipsã — NU!7), pen-
tru... „sigurezza“... 

Acum, ce v-a cãºunat pe neamul meu?! — ...care neam i-a dat
LUMII pe un Enescu, cel care face mãcar cât Verdi al vostru (numai
cã-i o leacã mai puþin „vocal“, mai discret...), pe un Brâncuºi (care
face, ideatico-expresiv, cât tot plutonul vostru de sculptori florenti-
ni infatuaþi, þâfnoºi, luciferici)...în plus, e Neamul Zborului, Neamul
Îngerilor...Vuia, Vlaicu, Coandã...E Neamul Miraculoºilor, de felul lui
Teslea...Leopardi al vostru este frate, întru suferinþã, cu Eminescu
al nostru...Ce v-a gãsit sã înnebuniþi, dintr-odatã, cazarmagiilor?! Cum
a sunat trompeta madam Mussolini ºi a dat din drâmbã „don“ Vel-
troni, gata! Aþi ºi sãrit în spinarea ºi în gâtul noastru, ca tigrii! (...ºi
doar Hitler nu v-a luat pe lângã el de „tigri“ ce eraþi, ci ca sã-i cân-
taþi frumos, cât el înghiþea Europa, dumicat cu dumicat...).

...Totul se continuã, însã, în Spania. Da, da — se adaugã,
„cãtinel“, ºi „CAZUL SPANIA“... în care Spanie înºiºi ziariºtii spa-
nioli recunosc cã poliþia nu era la prima abatere, în ce priveºte
„tratamentul“ acordat românilor „în vizitã“, când l-a torturat,
în arestul Poliþiei, pe LUCIAN PÃDURARU... „confundându-l“ cu
un infractor de-al lor...de-al spaniolilor...
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7 — Citeam într-o gazetã cã, pe când Forza Nuova Italia hãituia valahi ºi romi,
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cântec...Deci, ne-am fi putut înþelege „din cântec”, dacã v-aþi fi purtat cu noi ca oamenii
de omenie, nu ca... „carbonarii“... 



...Data trecutã, când am scris despre „CAZUL ITALIA“, ziceam
cã soluþia ar fi expulzarea „unu la unu“: la un valah vinovat-nevi-
novat de-al nostru — un mafiot c-un vagon de pãcate, de-al vostru
(à propos, mai þtie cineva ceva de DREPTATEA româncei din Timi-
ºoara, pe care S-A DOVEDIT cã un diblar de-al vostru a tranºat-o?!...),
din cei veniþi sã ne beleascã þara...Acum, adaug ºi soluþia supremã
ºi ... „globalistã“: 

— Domnilor, ne-am lãmurit ce înseamnã UE-ul vostru — ...deºtep-
tul nostru de la MAE, Cioroianu/Egipteanu’, a greºit „din limbã“, dar
a sugerat, fãrã sã vrea, ºi un adevãr: el zicea de „lagãrul din nisipuri“,
dintre Alexandria ºi Cairo, unde sã fie aduºi „românii ãºtia“ (mã rog,
el nu-i român...ºi mã bucur!)... — dar, de fapt, noi am înþeles cã voi,
UE-iºtii, vreþi sã transformaþi Europa întreagã (precum, odinioarã,
Hitler...) într-un lagãr, pentru „rasele inferioare“... — altfel cum sã
explicãm mãgãria voastrã, „talianilor“, cu fotbaliºtii de etnie valahã,
Chivu ºi Mutu, care, oricât de fideli s-au dovedit, prin munca lor
serioasã ºi golurile înscrise, PENTRU ECHIPELE VOASTRE, au fost,
DE CÃTRE SUPORTERII VOªTRI, huiduiþi ºi scuipaþi ºi insultaþi, de
parcã ar fi fost animale/fiare, în Colosseum-ul vostru...?! Nu,
drãguþilor, aº putea sã vã „povestesc“ multe argumente, în legãturã
cu anumite aspecte, demonstrate ºtiinþific, ale inferioritãþii unora din
Vest...vã daþi seama: ÎN NICIUN CAZ VALAHI!!! ...dar prefer sã
nu aþâþ focul mai tare...cã ºi-aºa e pãlãlaie!...Dar nu, noi nu sun-
tem nici slugile voastre, nici „rasa inferioarã“!...nu, noi suntem cei
mai vechi europeni, fãrã de care n-aþi fi existat nici voi, rãzgâ-
iaþilor...Cã am avut parte de guvernanþi care, prin trãdarea lor fãrã
de rãgaz, ne-au pus, în ultimii ani, în situaþii de stingherealã ºi chiar
de înjosire...da, aºa e...dar, lasã, vom gãsi noi ac de cojocul lor!
Însã, un lucru trebuie sã ºtiþi: din aceastã ultimã sãptãmânã, am
învãþat mai mult decât din orice manual de Istorie Modernã:
noi, românii, n-avem nevoie de nicio UE!!! N-avem nevoie sã ne
comande „cãprarii“ voºtri tembeli, tip Veltroni ºi Mussolini!!!...ºi
nici de cei neo-franchiºti, din Spania... Deci: PROPUNEREA MEA
ESTE SÃ NE ADUCEM TOÞI COPIII ACASÃ, DIN TOATE ÞÃRILE
EUROPEI (...cãci, am mai spus, se coc legislaþii nelegiuite,
„rasiste“ în cadrul rasei albe ºi profund jignitoare ºi discrimi-
natorii, ºi în alte state vestice...) — ºi sã-i obligãm pe guver-
nanþii noºtri ticãloºi sã le creeze locuri de muncã AICI, ÎN
VALAHIA!!! Am crezut cã sunteþi oameni de omenie ºi gazde pri-
mitoare, ca pe la noi...ne-am înºelat amarnic...!!! 

Nu, nu mai trebuie sã vã deranjãm NICIODATÃ, ÎN VIAÞA
NOASTRÃ ªI ÎN VIAÞA URMAªILOR NOªTRI!!! Când vezi cã
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gazda se uitã ponciº, deºi tot ea te-a invitat (cu cine ºtie ce
gânduri ºi socoteli...), te scuzi vag ºi te duci înapoi, acasã la
tine, unde ai mâncarea ta pe masã, aºternutul tãu pe pat...ªi
nu-i mai calci pragul hachiþoasei vecine, decât dacã te va ruga
ea, în genunchi, sã mai vii!!! ...Acasã la tine, da, vei fi cu ea,
hachiþoasa... vei fi domn ori doamnã deplinã, gazdã
desãvârºitã!!!...dar ACASÃ LA TINE, UNDE ÎÞI VEI FI ªTIUT A
GOSPODÃRI TOTUL, ÎNCÂT SÃ NU-ÞI LIPSEASCÃ NIMIC ªI SÃ
CRAPE DE INVIDIE „HACHIÞOASA“... !!! 

Mãi „talianilor“ ºi „hispanilor“, eu nu vã port picã — dimpotrivã:
m-aþi învãþat (ºi trag nãdejde cã nu doar pe mine, cã eu cam ºtiam
toate astea... — ºi trag nãdejde cã cei care-au învãþat, zilele astea,
ceva, sã nu uite vinovat de degrabã, lecþia predatã de
Italia/Spania/APUS!!!) ceva esenþial — ºi anume, cã lumea începe
ºi se sfârºeºte de la/la mine ACASÃ!!! ... — cã trebuie sã intri
numai ca vizitator, în alte case... — ºi sã fii vizitator doar al
acelor case care au pragul de sus ÎNALT, ca sã poþi intra CU
FRUNTEA SUS!!!...nu în genunchi, nu ca slugile...altfel, îi vei
da gânduri ºi ispite trufaºe, ei, gazdei...ºi nu se face pentru
ca sã...

Nu mã intereseazã ce planuri soioase, pãduchioase, ºi-au fãcut
ºefii bandei care ne conduce...cã, distrugând economia, prin fraude
înmãrmuritoare, vor reuºi, totuºi, prin munca de slavi ºi umilinþa con-
tinuã a fiilor Þãrii Valahilor, duºi prin strãini, sã aibã, totuºi, vistieria
plinã...Nu, chiar nu mã intereseazã! Copiii mei vor face rânduialã
la ei în ogradã — ...iar pe vecini doar îi vor saluta, din cap, dar nu
cu mare înclinare de bãrbie...!!! Sã înveþe ºi ei, vecinii, odatã pen-
tru totdeauna, ce înseamnã gospodarul mândru, cu suflet de Fiu al
lui Zalmoxis-Hristos-Dumnezeu...BASARABUL!!! ...Fiul/Stãpânul
Soarelui... — vã va da EL vouã lecþii de demnitate (cãci voi n-aveþi
ce da, decât aroganþã, obrãznicie, NERECUNOªTINÞÃ, violenþã tem-
belã!), iar nu, precum voi, nouã... — „lecþii“ de nesimþire, grosolãnie
ºi aroganþã prosteascã ºi neanderthaliano-urangutãneascã...Nu voi
ne-aþi fãcut 1% din PIB — ul Valahiei, ci noi, pe-al Italiei (...ºi nu
numai!!!)...NU NOI AVEM, CU-ADEVÃRAT, NEVOIE DE VOI (...doar
proasta/frauduloasa/trãdãtoarea guvernare din þarã ne-a creat
aceastã falsã impresie...), CI, MERERU ªI TOTDEAUNA, VOI
AVEÞI NEVOIE SÃ ÎNVÃÞAÞI CE-I SPIRITUL/DUHUL/
ESENÞIALUL, DE LA NOI!!!...Eu zic cã ceva din firea voastrã adâncã,
„apuºilor/apusenilor“, e bolnav/defect... — dar, lasã, mai munciþi ºi
voi, ca sã vã descoperiþi adevãrul din oglindã... — o oglindã pe care
nu vã va mai þine-o, domestic ºi încovoiat, preablândul VALAH
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— ...re-întors, acum, în sfârºit, printre sfinþii ºi voievozii poporu-
lui lui...

P.S.: În ultimul moment, aflu cã pânã ºi pe o actriþã cunos-
cutã, de-a noastrã, LAURA VASILIU, care fãcea un film coproducþie,
la Torino, cu actori italieni, au „umflat-o“ carabinierii...ca „trafican-
tã de minori“...Datã fiind situaþia din ce în ce mai gravã, sunt silit
sã repet ce-a zis, în aceste împrejurãri, pânã ºi un poltron, precum
s-a dovedit cã este, în zilele astea de foc, Traian Bãsescu (care nu
e în stare sã dea o replicã CONCRETÃ, acestor ATITUDINI ANTIRO-
MÂNEªTI TERIBIL DE...CONTONDENTE!!! — cum nu e în stare
sã replice NICIUN OM POLITIC DIN ROMÂNIA, RESPONSABIL, DECI,
CU ROMÂNIA!!!... — nu ºtiu, încã, ce a discutat senatorul Corneliu
Vadim Tudor, pe la Roma, cu Papa & Co.): „Toate trebuie sã aibã
o limitã!“

...Iar la Milano, italienii de „dreapta“ cer Primarului (un nou
Veltroni?!) — ...„capul“ românilor!!!...(...nu „rromilor“... — e, totuºi,
o nuanþã revelatorie, pentru „tradiþionala frãþie de gintã latinã“... !). 

Italia stalinisto-fascistã ºi... hadâmbii
noºtri „conducãtori“... 

Joi, 15 noiembrie 2007, consulul nostru la Torino, Alexan-
dru Dumitrescu, îi întreba, ofuscat ºi în culmea mirãrii, pe
ziariºtii noºtri din þarã: „Cum sã ne permitem, noi, sã-i între-
bãm pe poliþiºtii italieni?!“, în legãturã cu acþiunea lor din hotelul
unde a fost agresatã, moral, verbal etc. actriþa româncã Laura
Vasiliu?“

Doamne, dar ce misiune alta, mai importantã, decât sã-i apere
pe cetãþenii þãrii sale, aflaþi pe pãmânt strãin (…din ce în ce mai
strãin ºi mai bestial de ostil…), are un consul? Sã culeagã floricele
cu specific local, sã-ºi numere pãduchii din suflet... — ori care?! 

Aceastã atitudine de scârboasã ºi revoltãtoare laºitate a pro-
dus, ca reacþie, din partea italianã, un filmuleþ de câteva minute,
pe TV Italia 1 (al lui Silvio Berlusconi!... — „apostolul“”extremei drepte
italiene, alãturi de Alessandra Mussolini, dar, aparent paradoxal, ºi
„gând la gând cu bucurie“, cu „stângistul“ premier Romano Prodi…!),
dat pe televiziunile româneºti, timid, întâi pe 18 noiembrie 2007,
apoi, doar la Antena 3 (Sinteza zilei), luni, 19 noiembrie 2007,
ora 22…Un filmuleþ de o violenþã antiromâneascã UNICÃ!!! Pe
de o parte, amintea de filmele de propagandã rãzboinicã nazistã,
din timpul celui de-al doilea rãzboi mondial… — dar, pe de altã parte,
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amintea de „înfierãrile, cu mânie proletarã“, din cadrul proceselor
staliniste, în care procese verdictul de CONDAMNARE se dãdea cu
mult înainte de intrarea în sala de tribunal…Nu ºtiu dacã dezvãlui-
rile ziarului „Ziua“, prin care ni se sugereazã cã, în spatele „scenei“
s-ar afla Rusia ( personal, nu sunt decât parþial de acord, cu aceastã
teorie … — din moment ce ºi Anglia, Spania, Franþa etc. pornesc
prigoana contra românilor din aceste þãri…) — sunt reale — dar ancheta
ziariºtilor români, care a dezvãluit cã muniþia folositã pentru
uciderea ºi rãnirea ºi intimidarea românilor din Italia aparþine
armatei ºi Serviciilor Secrete Italiene, ºi cã, în baza de date a
Poliþiei Italiene nu exista NICIO LAURA VASILIU „TRAFICANTÃ
DE MINORI“…da, cu asta sunt perfect de acord…pentru cã se
înscrie în logica desfãºurãrii faptelor!!! Da, vãzând cã România nu
mai este „Stat“, ci doar o fantoºã jalnicã, numitã, impropriu, „Stat“
— italienii au pus toate „tunurile“ propagandei ºi intimidãrii/înjosirii/
exasperãrii pe români…chiar români-cetãþeni români, chiar români-
celebri români…

De ce filmuleþul mi-a adus aminte de procesele staliniste, ale
anilor ’20-’30, din Rusia, ºi ale anilor ’50 din statele satelite URSS-
ului? (…nu le-am cunoscut direct, fireºte, dar membri ai familiei mele
au fost victime directe ale acestor procese… — ºi mi-au povestit cum
se desfãºurau…):

a — pentru cã, dupã ce au apãrut câþiva italieni (vreo 5-6), din-
tre care jumãtate ne numeau pe noi, românii, „bastarzi“, iar restul
ne probozeau cu epitetele de „fiinþe primitive“, „monstru“, „animele“,
„nenorociþi ºi cretini“ — au fost scoºi „la rampã“ români-români, din
Italia, ºi puºi sã „supraliciteze: sub cuvânt cã se refereau la niºte
oameni „scoºi înafara legii“ (dar pânã ºi cei aºa-zis „scoºi înafara
legii“, tot de lege trebuie apãraþi, sub prezumþia de nevinovãþie, apoi
anchetaþi ºi dovediþi, „fãrã urmã de îndoialã“ — ceea ce nu s-a petre-
cut în niciunul dintre cazuri!!! — …6 inºi intrã într-un bar din Roma,
strigând, în italianã, ºi devastând barul…concluzia: „Erau români!!!“
— deci, românii sunt identificaþi nu dupã paºaport/acte, ci sunt iden-
tificaþi cu orice faptã negativã de pe teritoriul Italiei, iar nu cu
vina lor…dacã or fi având-o!!! — nimeni nu poate nega cã, din cca.
2 milioane de români, nu vor fi fiind, cum zic italienii, ºi vreo „2729“
infractori“ — dar întâi dovediþi-i, judecaþi-i etc., nu urlaþi bestial, ca
gibonii!!!) — românii chemaþi în studiourile TV Berlusconi (cine ºtie
ce târg au acceptat, anterior… — trebuie sã ne fie permisã suscep-
tibilitatea, dupã atâtea acuzaþii globale, nedrepte, revoltãtoare…) —
ºi producând, ºi românii respectivi, niºte urlete „giboneºti“, exact
dupã modelul italian-stalinist…;
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b — pe timpul proceselor staliniste din URSS ºi statele satelite
— ºi amintiþi-vã ºi pe „Fenomenul Piteºti“!!!!! — cei din salã erau obli-
gaþi sã se prefacã „Dunãre de mânioºi“, ºi sã „înfiereze cu curaj“
(faþã de cine „curajul“? — faþã de cei din boxa acuzaþilor care, inva-
riabil, erau aduºi în lanþuri?!) pe „ºerpii“, „bandiþii ºi criminalii“ etc.
— apoi, înºiºi „inculpaþii“, nu pentru a li se micºora pedeapsa“, ci pen-
tru „a da bine“ la procesul de înjosire a omului…erau siliþi sã spunã
tot felul de prãpãstii, „autoînfierându-se“…(amintiþi-vã de mãrturiile
celor „re-educaþi de Þurcanu ºi ai lui, la Piteºti, cum erau siliþi sã
„mãrturiseascã“: „mama e curvã“, „tata e criminal“ etc.etc.).

Pãi, „românaºii“ chemaþi la postul berlusconian Italia 1 spu-
neau, parcã cu disperarea de a-i întrece în ticãloºia insultelor pe
italienii „pescuiþi“ de pe stradã (pariez cã „românaºii“ cu pricina nu
prea aveau actele de ºedere „în regulã“…sau vor fi fost scoºi, spe-
cial, din temniþe...): „Idioþilor! Împuºcaþi-vã!“ „Animalelor!“ „Imbecililor!“
„Toþi în închisoare!“…(...bine, acuma trebuie sã recunoaºtem cã
urmau, de fapt, un „drum deschis“: urmau „linia Cioroianu“, cu „lagãrul“
lui din pustiu, „dintre Alexandria ºi Cairo“…). 

ªi ce-aþi mai vrea de la românii intraþi în UE, italie-naºilor?!
Sã declarãm cã Al Capone a fost român, cã Familia Gambino se
numea, de fapt, Gambinescu, cã Jack Spintecãtorul s-a nãscut la
Crevedia, cã …?!

Acest neo-stalinism, de care am mai fãcut vorbire ºi în legã-
turã cu SUA, devine obositor…Italienii nu acþioneazã de capul lor,
asta e clar…ªi convingerea noastrã, în legãturã cu un complot supra-
statal, „globalist“, cu scopuri, în primul rând, mistico-politice, iar nu
doar economice(cã doar nu e prima oarã, în ultimii 17 ani, când
ºubreda Italie se aflã în recesiune economicã!) — se va verifica, nu
doar prin ziarul Ziua, dar chiar ºi pe cãi mult mai demne de crezare,
cât de curând…

Pânã atunci, reiterãm propunerea ca românii (câþi vor mai
fi rãmas cu demnitate în ei…) sã revinã în þarã, cât mai degrabã,
ºi sã considere cã UE a fost ºi va rãmâne o sumbrã pãcãlealã...
Oricât de grea ar fi viaþa în România, oricât de multe „scroafe“
s-au cãþãrat prin plopii româneºti…mãcar nu riºti (decamdatã!)
sã-þi explodeze ciorba din blid…sã te scuipe în frunte fitecine,
ºi cu „acordul deplin al autoritãþilor statului“!!!... — sã te ia la
ciomãgealã ºi la mãcelãrealã, când le convine, niºte neisprãviþi
de macaronari...Nu mã refer la toþi italienii, deºi cam toþi sunt
victima unei grosolane manipulãri cu „insecuritatea prin emi-
granþi“… — deºi, dacã n-ar fi niºte mancurþi aproape perfecþi,
unii italieni ºi-ar da seama cât de mult au ajutat economia
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„rãznitã“, a unui popor italian în derivã politico-economicã
(scindat aproape total între Nordul instigat de Umberto Bossi-
Liga Nordului, ºi Sudul controlat de Mafia calabrezã ºi sici-
lianã...) — aceºti emigranþi „sclavizaþi“, cu lucrul lor „la negru“…
Dar italienii, în prea mare/îngrijorãtoare majoritate, trag cu
ochiul la …Alessandra Mussolini ºi „bossul“ Berlusconi, ca sã
ghiceascã un promiþãtor zâmbet pe faþa lor de „naºi“…laºi…

Pânã atunci, nu încetãm sã ne arãtãm totala greaþã faþã de
fãþarnicii hadâmbi care, cicã, „ne conduc“…În timp ce þara-Româ-
nia ºi românii — ARD!!! …(de ruºine, revoltã ºi neputinþã!) — ei îºi
piaptãnã chelia…cu cochetãria unor babe senile ºi „alzheimer-iste“,
gungurind, pe toate posturile TV, despre „votul uninominal“…dar nesu-
flând prea multe vorbe despre alegerile europarlamentare…pentru
cã s-a vãzut cum ne trãdeazã (voit sau impus de UE!), grupul
PD-România (!!!), din grupul PP, din Parlamentul de la Brux-
elles…votând cu…Italia neo-fascistã, în loc sã-ºi apere Neamul
lor Românesc…Încã o datã: ne ºtim uscãturile, nemernicii etc., ne
ºtim defectele de popor în istorie (defecte care nu întrec, în niciun
caz, defectele altor popoare!!!) — ...noi nu acceptãm modelul SUA,
care numai nu ºi-a felicitat militarii-ucigaºi, pe tãrâm românesc,
ai lui Teo Peter ºi Virgil Brescan... — dar nici NU ACCEPÃM SÃ
FIM COBAII UNUI EXPERIMENT (de mult plãnuit, de „Oculta
Mondialã“!) AL UNEI DICTATURI FASCISTO-NAZISTE SUPRA-
STATALE/GLOBALIZATE!!! (...cu largul concurs al „hadâmbilor“
noºtri, care-ºi zic „conducãtori“... ).

O lume nebunã, nebunã... ºi
ucigaºã din faºã!!!

Citim, într-un material de pe Internet, cã personajul Hannibal
Lecter, medicul psihiatru canibal, din filmul Tãcerea mieilor, a ajuns,
în sondaje, „cel mai îndrãgit personaj negativ din istoria filmului“. Deci,
tragem noi concluzia, omenirea a ajuns sã nu mai agreeze „Feþi-
Frumoºii“, justiþiarii cosmici, modelele moral-cristice/religioase — în
schimb, se dã în vânt dupã cãpcãuni ºi satane ambulante...Nu neagã
nimeni jocul plin de talent al actorului Anthony Hopkins — dar, de la
jocul unui actor ºi pânã la a-l socoti drept „ideal de viaþã“ pe per-
sonajul întruchipat de acel actor, într-un film gemând/urlând de ma-
ladiile demonic-antispirituale ale vremilor noastre...cale lungã...Cel
puþin aºa am fi fost tentaþi sã credem. Dar nu-i deloc aºa!!!

Pentru cã, în Jurnalul naþional din 30 august 2007, citim
cã, preluând „gusturile“ canibalului „artistic”-virtual, Hannibal Lecter,
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un tânãr german, de 19 (!!!) ani, Robert Ackerman, a „consumat “
inima ºi limba colegului sãu de adãpost public, Josef S., în vârstã
de 49 de ani...

Tot un german, Armin Meiwes, „a dat anunþ pe internet cã
doreºte sã întâlneascã o persoanã care sã se lase «consumatã»
de bunã voie, este cu mult mai spectaculos în privinþa detaliilor sor-
dide. La anunþul lui Meiwes, supranumit ºi «canibalul din Rotenburg“
sau «maestrul mãcelar», a rãspuns cineva care s-a lãsat mâncat,
consimþind sã fie mutilat ºi omorât de criminalul german. Meiwes
a fost arestat în 2002 ºi condamnat la opt ani de închisoare.“

...Bun mai e ºi Internetul ãsta, domle! Mai ales dacã te prinde
cheful de a te lãsa „consumat“ de alde Armin Meiwes...Dar ãia de
la poliþie, sau, sã zicem, CNA-ul lor de germani, nu s-au sesizat,
niciunul, de acest anunþ aberant...???!!! Cum nu s-a sesizat CNA-ul
românesc, acum câteva sãptãâni, de apariþia unui „portal“ cu filme
cu pedofili „în acþiune“...

...Iar lui Meiwes i-au dat judecãtorii numai 8 ani...dupã care
poate sã-ºi continue ospãþul, sãnãtos...Noi nu suntem, în niciun caz,
adeptul pedepsei cu moartea (din foarte multe considerente, primul
fiind cel creºtin!!!) — dar nici nu agreem ideea ca noi, sau copiii noºtri,
sã ne întâlnim, pe drum de searã, prin oraºele ºi satele patriei noas-
tre (sau a altora...), cu câte-un drãgãlaº de canibãlaº!...Aºezãmintele
frumos ºi sugestiv intitulate „balamucuri“ sunt anume create, pen-
tru a oferi confort pe viaþã, unor astfel de brontozauri ai „civilizaþiei“
pe dos a umanitãþii terestre...ªi, poate, sugerãm noi, sfois, pentru
a se cerceta, cu discreþie, dar ºi cu încpãþânare, care sunt ade-
vãratele cauze, care genereazã atât apariþia acestor monºtri, cât
ºi a adulatorilor lor isterici...“fano-canibalilor“...

...Germanii, ca ºi ceilalþi tereºtri, se mândresc cu canibalii lor,
rãsfãþându-i cu porecle înduioºate...pânã la sânge...Ar fi în stare,
fiecare adulator de canibali, probabil, sã-ºi ia câte un canibal în cuºcã,
ori sã-l þinã pe etajerã, ca sã-i facã visele mai plãcute ºi mai
intense/palpitante...Dumnezeule, dar gândiþi-vã cã aceºti monºtri
chiar ºi-au mâncat „tovarãºii“, nu ºi i-au doar filmat, la modul sen-
zaþional-trucat...

...Noi credem, cu toatã tãria, cã, în toatã afacerea asta, ºi
în altele de acelaºi soi, de tipul zâmbãreþilor, care se desfatã, în faþa
camerelor de luat vederi, stând cãlare pe proaspetele cadavre pe
care le-au „obþinut“, tãind beregata mamei, tatei, surorilor, fraþilor
ºi bunicii, plus a vreo doi-trei oameni întâlniþi, din întâmplare, pe drum,
ºi aduºi în „lotul“ cadavrelor doar aºa, ca sã nu-ºi „piardã mâna“
meseriaºul... — nu este doar vina unui Bill Gates, lacom ºi irespon-
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sabil, care nu a tocmit ºi o „poliþie a imaginii“ ... — ci suntem de vinã
cu toþii, noi, cei care nu luãm în seamã esenþa poruncii
dumnezeieºti: „Sã nu ucizi!“ Dumnezeu n-a specificat: „Sã nu ucizi
oameni!“ — ºi, atunci, e lesne de presupus cã a vrut sã spunã: „Sã
nu ucizi/distrugi VIAÞA, ÎN TOATÃ SPLENDOAREA ªI
IREPETABILITATEA EI DUMNEZEIEªTI!“ Mai precis, cine ºtie sã
bage cuþitul într-un animal ori nu-i este milã de un copac (...sau pãduri,
sau „parc Bordei“... ), care se prãbuºeºte sub dinþii drujbei, e tare
uºor sã schimbe direcþia cuþitului ori drujbei, spre gâtul/pieptul
semenului-om...Pe Cain îl întâlnim, în faþã, în oricare mãcelar, cãlãu,
gardian-torþionar (...de Guantanamo, sã zicem...), îl întâlnim în ori-
care copil, pe care-l admirãm cum chinuie animalele, în oricare
cãruþaº care-ºi biciuieºte, pânã la moarte, gloaba care îºi împleti-
ceºte copitele pe polei...ba chiar într-un prim-ministru român, numit
Cãlin Popescu-Tãriceanu, care trece pe lângã un biet pensionar/
petiþionar, pe care bodigarzii sus-zisului personaj politic îl trântiserã
la pãmânt, cu faþa de pavaj...cam ca pe un bou la tãiere... — ...ºi
trece premierul pe lângã scena asta, cu atâta indiferenþã, de parcã,
sub ochii lui, se desfãºura culmea firescului, sau imaginea nu era
suficient de interesant-incitantã, ca sã merite un popas de înþelegere
omeneascã...

...Poate este ºi o greºealã a preoþilor creºtini, sã nu se
hotãrascã a lãmuri, clar, noroadele, asupra diferenþei enorme între
concepþia (deci, gradul de evoluþie spiritualã...) din Vechiul Testa-
ment (plin de o apologie maladivã a crimelor „poporului ales“ ºi a
acelui ciudat Domn al Mâniei ºi al Rãzbunãrii, Yahweh... — ºi care
stã sub semnul sumbrei legislaþii a lui „ochi pentru ochi ºi dinte pen-
tru dinte“...) — ºi Noul Testament, care aduce religia Iubirii ºi a Iertãrii
de „77 de ori câte ºapte“... a Hristosului Autojertfit...Dumnezeu care
pregãteºte deschiderea porþilor Noului Ierusalim...opus Vechiului
Ierusalim TOCMAI prin Legea Iubirii, opusã Legii Rãzbunãrii, în carte
„sângele strigã dupã sânge“... Cum îºi închipuie cineva cã, pe porþile
de fulger alb — dumnezeiesc ale Noului Ierusalim, ar putea accede
canibalii ºi „fanii“ lor“... ?!

...Oameni buni, daþi-vã seama, pentru numele lui Dumnezeu,
de diferenþa dintre realitate ºi virtualitate!!! Oameni buni, treziþi-vã!
Altfel, noi, care nu rãsfãþãm canibalii (...ori prim-miniºtrii avizi de
„senzaþii tari“... ) ca pe pisoi, papagali ori alte lighioane de companie,
vom considera cã am descins pe o planetã nebunã...greºealã de
„pilotaj divin“... 
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6. PROBLEMA AROMÂNILOR
AROMÂNII — „FRAÞI DI MUMÃ ªI

DI-UN TATÃ”

O istorie… (I) 
Nu cred sã fie pe lumea asta vreun neam cu o istorie mai

sublimã ºi mai ingratã — decât Neamul Frate Geamãn de la Sudul
Apei Uitãrii(Dunãrea…): AROMÂNII . Cel puþin, Europa nu cunoaºte
neam mai eroic ºi, totodatã, mai ignorat(de însuºi Fratele Geamãn
de la Nordul Apei — noi, românii traianici, nordici, îi ignorãm, de
mult ºi vinovat, pe fraþii noºtri gemeni — românii aurelianici, su-
dici!!!) — decât ramura de sud a trunchiului traco-român.

„Aromânii, armânii sau rumânii, cum îºi zic ei, macedonenii,
cuþovlahii ºi þânþarii(adicã Fiii Cezarului — sânî=fii, þar=împãrat),
cum îi poreclesc grecii ºi sârbii, sunt cea mai veche seminþie ºi cea
mai eugenicã, adicã mai nobilã, dintre toate câte trãiesc în sudul
Dunãrii. Ei sunt populaþia aborigenã, vrednici urmaºi ai stihiei traco-
ilire, peste care s-a altoit demnitatea romanã: mister tracic ºi pra-
gmatism roman“ (cf. Teohar Mihadaº — art. Aromânii ºi rolul lor
în Balcani). 

„Moºtenitori direcþi ai vechii civilizaþii trace, aromânii sunt, prin
limba ºi cultura lor, singurii reprezentanþi, la Sudul Dunãrii, ai latinitãþii
balcanice, nãscutã odatã cu cucerirea Macedoniei de cãtre Legiunea
a V-a romanã, în anul 168 î.H.“ (cf. Vasile Tega — art. Aromânii:
aceºti necunoscuþi).

„Sobri, având instinct de cãsnicie ºi industrie — românii sunt,
în privinþa acestor calitãþi, cu mult superiori acelora ce vorbesc
greceºte — sunt însã inferiori greco-slavilor în…ºiretlicuri. Toþi aceºti
ciobani simpli ºi de rând au o eminentã aptitudine pentru lucrãri în
metal. Armele ºi armãturile lucrate în aur ºi argint, pe care le
admirãm la arnãuþi ºi palicari (grecotei) au ieºit din atelierele vlahilor“
(cf. Mihai Eminescu — art. Românii Peninsulei Balcanice).

Întrebã, azi, pe Calea Victoriei, în plin Bucureºti — ºi ai sã vezi
câþi români au auzit de fraþii „aromâni“. Aºa guvernanþi avem azi —
aºa ºcoalã de conºtiinþã ºi suflet avem azi. Cum sã nu îndrîzneascã
grecii sã înfãptuiascã, de sute de ani — etnocidul, prin asimilarea
forþatã (în dispreþul oricãror reglementãri legale internaþionale) — al
aromânilor? Grecii, „fraþii noºtri ortodocºi“ — îi numesc pe eroii luptei
pentru pãstrarea identitãþii de neam: „renegaþi ai elenismului“,
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acuzându-i cã „viseazã la românizarea greco-românilor“. Când n-ai
fost niciodatã altceva decât român — nu poþi „renega elenismul“. Iar
a zice greco-români — „expresia(…) e tot atât de improprie ca ºi afir-
marea cã iedul e fiul zimbrului“ (cf. Mihai Eminescu — art. Despre
Apostol Margarit).

O, rãsfoind scrierile strãinilor despre aromâni, þi se face ruºine
cã eºti…român din Nord…Cãci iatã ce ºtia evreul Beniamin Tudela,
rabin, la 1770, despre valahii-aromâni din Munþii Balcanilor: „Nimeni
nu se poate rãzboi cu ei, nici un rege nu poate domni asupra lor.“

Cine mai ºtie azi, dintre „nepoþii lui Traian“ — cã strãmoºii sãi
valahi, din sudul Apei Blestemului Uitãrii(Dunãrea…) — între 1187
ºi 1373, sub conducerea lui Petru ºi Asan ºi ai urmaºilor lor, toþi
principi valahi din Balcani — nu erau doar niºte bieþi ciobani, nici doar
armurieri, negustori etc. — ci au fost RÃZBOINICII NEBIRUIÞI AI
RÃSÃRITULUI BALCANIC? I-au snopit în bãtaie, pur ºi simplu, pe
trufaºii împãraþi greci ai Bizanþului, ba ºi pe cruciaþii latini, din Apus,
nu mai puþin(decât grecii bizantini) infectaþi de pãcatul superbiei:
„Valahii(…) au coborât din munþii lor sub conducerea celor doi fraþi,
s-au unit cu bulgarii ºi au fãcut prãpãd în imperiu(…). Bulgarii ºi valahii
au nãvãlit aici(…) în timpul nopþii ºi au fãcut un adevãrat mãcel asupra
armatei greceºti. Cantacuzen(n.m.: împãratul!…), cu numai o mânã
de oameni, abia a putut sã se salveze la Constantinopol(…). Au luat
sãbiile(…) s-au nãpustit asupra grecilor (conduºi de însuºi împãra-
tul Isaac Angelos) mai repede decât rostim noi vorba ºi i-au ucis pe
toþi cei ce luptau(…). Asan îl surprinde (n.m: tot pe „falnicul“ Ange-
los…) într-o trecãtoare ºi(…) i-a omorât cea mai mare parte din
oºtire(…). Isaac a cãzut prizonier, cea mai mare parte a ostaºilor
sãi este ucisã(…). Alexis Comnen (n.m.: împãratul Bizanþului!) ceru
pace (n.m.: cuþo-vlahilor, vlahilor ºchiopi! — „poporului de homosex-
uali“, cum i-au calomniat, grosolani, grecii, mai târziu…) . Ioniþã puse
de se construi o maºinã de rãzboi în patru laturi(…) ºi cu ajutorul
ei pãtrunse în oraº(n.m.: Varna), dupã trei zile de asalturi(…).
Ioniþã(n.m.: regele vlahilor), care fusese uns ºi recunoscut de cãtre
Papã, a hotãrât sã le facã rãzboi cruciaþilor (n.m.: cruciaþii puºi pe
jaf…, cã doar jefuiau doar pe niºte fraþi ortodocºi…) îi lovi pe latini,
care furã spulberaþi“ etc. (cf. Mihail Kogãlniceanu — Vlahii de la sud
de Dunãre).

Apoi, au venit turcii „pãgâni“ — dar nu le-au fost duºmani mai
mari românilor din Sud, decât „fraþii greci ortodocºi“ — pârâtori la
Sublima Poartã — cu grea nãpastã asupra cuþovlahilor.
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*
Vã va fi greu sã rãspundeþi la întrebarea cine-i „ortodox“ ºi

cine-i „pãgân“ — când veþi face lectura privilegiilor acordate aromânilor
de cãtre turci, în sec. XVI, printr-un vizir recunoscãtor faþã de ospi-
talitatea celnicului (n.n.: stãpân de turme) Sterie Floca (aromân),
din Meþovo:

„Orice persoanã de orice religie ºi condiþie ar fi, care se va
refugia la districtul Meþovo, ºi oricare ar fi motivele pentru care s-a
refugiat acolo, nu va putea fi niciodatã urmãritã ºi reclamatã de nici
o autoritate.

Orice musulman care va trece prin districtul Meþovo trebuie
sã considere acest pãmânt CA PÃMÂNT SACRU; ºi la ieºirea sa
din þinut SÃ SCOATÃ POTCOAVELE DE LA CAI, CA SÃ NU IA
DIN ACEASTÃ ÞARÃ NICI CÂT NEGRUL DE SUB UNGHIE(s.n.).“

Se pare cã Duhul Sfânt bate pretutindeni — ºi pe unde-i este
voia — ºi i-a ales ºi pe aceºti musulmani, din sec. XVI: respectul sacrei
ospeþii, determinã recunoaºterea þinutului ospeþiei ca BISERICÃ-AZIL
SACRU. Dar pe grecii ortodocºi — ce i-a atins? Sã vedem.

Pe 9/22 mai 1905, ca urmare a ULTIMATUMULUI ÎNAIN-
TAT SULTANULUI (sic! — am avut ºi astfel de conducãtori!) de cãtre
regele României, Carol I (nemulþumit de rezolvarea problemei drep-
turilor aromâneºti în Rumelia — conflictul fiind între valiul din Ianina
ºi greci, pe de o parte — ºi aromâni, pe de alta) — s-a dat o iradea
(hotãrâre), prin care se acordau aromânilor privilegiile cerute ºi se
anunþa pedepsirea valiului din Ianina. Care a fost reacþia Patriarhiei
Greceºti ºi a Athenei, în aceste circumstanþe? „Patriarhul grec a
protestat (n.n.: evident, împotriva iradelei…). Violenþa criminalã a
bandelor greceºti a fãcut restul“ (cf. H.N. Braisford).

Ghiciþi cine conducea bandele de criminali greci? „Episcopii greci
din Monastir, Katerino, Grebovo, Drama ºi Kozani (…) organizeazã
bande de tâlhari, care pedepsirã crunt pe aromâni, pentru cã voi-
serã sã-ºi pãstreze naþionalitatea, prin mijlocul bisericii ºi ºcolii“ (cf.
N.Iorga).

Nu trebuie sã fiþi aºa uimiþi — grecii au ºi sfinþi bandiþi (sic!):
„Sfântul“ Cosma („el — Cosma — cuteazã a arunca anatema pe toþi
acei români care vor mai vorbi limba românã (…) Cosma spunea
cã Dumnezeu foloseºte aromâna numai când vorbeºte cu diavolul“
(cf. Weigand, 1895, V, 146). „Eroica“ faptã a lui Cosma a fost re-
compensatã cu sanctificarea(!!!): „proclamarã (n.n.: clerul grec, cu
Patriarhia Greceascã în frunte…) pe Cosma sfânt — ºi îi adunarã
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moaºtele“ (cf. Dimitrie Bolintineanu — Cãlãtorii). «Moaºtele“
Satanei.

Tot Patriarhia Greceascã a instigat ºi susþinut pe mercenarii
albanezi ai lui Ali Paºa Tepelin din Ianina — sã spulbere Moscopole,
la 1788 — Moscopole — Cetatea de Vis a aromânilor, râvnitã ºi invi-
diatã de greci (ºi de alþi vecini…), pentru frumuseþile ºi bogãþiile ei,
unice în Estul Europei: avea Academie, Stampã (Tipografie), strãlu-
cite biserici ale lui Hristos, ºcoli în limba valahã… O, limba de foc a
Sfântului Duh Românesc — care-i arde pe duºmanii noºtri…Limba
asta trebuie nimicitã, stinsã! „Ucide!!! Stinge limba în gâtlejul valah!!!“
— [sta a fost, sute de ani, singurul consemn ºi singura parolã a
„ortodocºilor“ greci. Cãci, ori cã au înfipt ei, direct, sabia în aromân
ºi fãclia în casa aromânului — ori au interpus, între ei ºi crimã, mâna
nãimiþilor albanezi musulmani ( e proverbialã sãrãcia — deci potenþialul
de corupþie — a albanezilor) — cazul demn de tragedie anticã, de la
cantonul Aspropotamos: „La schitul Veterniste sã curmã cantonul
Aspropotamos, lângã podul fãcut de romani, Coracos, ºi unde sulioþii
fuserã uciºi de albanezii musulmani, în luna lui ghenarie 1813. Femeile
lor, în numãr de 200, vãzând pe soþii lor uciºi, se aruncarã cu pruncii
în braþe în râul Ahelonus, unde se înecarã. Aceastã faptã fuse drama
cea mai tristã ºi mai mare a acestui secol“ (cf. Dimitrie Bolintineanu
— Cãlãtorii).

E ceva schimbat, azi, în raporturile dintr greci ºi „cuþo-vlahii“
din Grecia ºi Macedonia? A mai îndrãznit vreun „vodã“, din Nordul
Apei Uitãrii — Istrul-Dunãre — sã dea ultimatum cuiva ce-i supãra pe
fraþii noºtri din Sudul Apei Blestemate ºi Sacre a Istrului? Iatã ce
spune francezul Michel de Vantelière, în Du Marché Commun à l’Eu-
rope, 1969 (n.n.: în România era regim comunist): „O minoritate
româneascã în Grecia este supusã încã unui regim de lichidare spi-
ritualã, tot atât de sistematic ca în secolele trecute — ºi românii din
Grecia nu au dreptul sã asculte slujba în propria lor limbã, în bise-
ricile lor.“

În 1997, sub „democraþia capitalistã“ din România, cotidia-
nul Stohos, din Athena, îi sfãtuieºte pe „palicari“ (n.n.: voinicii-vite-
jii greci…), cu privire la comportamentul lor faþã de valahi: „Unde îi
veþi întâlni pe aceºti aºa-ziºi vlahi, cu limba lor vlãhiceascã, pe stradã,
la târg, la locul de muncã — rupeþi-le picioarele, smulgeþi-le limba.
Aici este Elada-Grecia, ºi ea este a elenilor-grecilor. Scopul scuzã
mijloacele!“ (cf. România liberã, nr. 2135, vineri 4 aprilie 1997 —
art. din p. 2: Mai sunt tratate, de Florin Cândroveanu).
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„Astãzi îi învãluie (n.n.: pe aromâni), tot mai stãruitor, amur-
gul, spre întunecarea totalã, iar sufletul lor mãrinimos îngânã abia,
ca un cântec de lebãdã“ (cf. T. Mihadaº).

ªi iatã ce declarã un apãrãtor înfocat al drepturilor neamului
lui, ramura din Sudul Apei Uitãrii-Istru: „Suntem în posesia altor ele-
mente recente de genocid cultural, la care este supusã populaþia
aromânã din Grecia. Asociaþia ARMÂNAMEA întocmeºte toate datele
privitoare la un protest internaþional, în legãturã cu soarta aromânilor
din Balcani. La 92 de ani de la prima recunoaºtere imperialã a na-
þiunii aromâne ca etnie distinctã în Peninsula Balcanicã. Armânamea
trãieºte. Armânamea va trãi. ARMÂNLU NU CHIARI!“ (cf. V. Tega
— Iradeaua imperialã — Magna Carta Libertatum a Aromânilor,
1999).

Aºa sã fie — Amin, Amin, Doamne din Ceruri!

„La ce ni-s buni aromânii…!?“ (II)
Ca sã-mi confirme, încã o datã, tristul adevãr al lipsei de so-

lidaritate a românilor — moºtenire, zice-se, de la traci — am auzit
într-o zi o voce a unui om nu prost, ci inconºtient, ca nu puþini
români de azi, zicând: „La ce ni-s buni ºi basarabenii ãºtia? Lasã-i
sã stea acolo, cu ruºii lor! Dac-or veni la noi, îi avem iar, în Româ-
nia, pe cioloveci…!“

Da, te pomeneºti cã stimabilul respectiv — ºi câþi ca el… — toc-
mai de aceea îi uitã, dimpreunã cu guvernanþii României de dupã
1989, ºi pe aromâni, adicã sã nu-i avem în România, Doamne fereºte-
ne, iar pe fanarioþi! „Cugetãtorul Nuºici zice pe undeva: «Sã te fe-
reascã Dumnezeu de ce-þi spune sârbul pe faþã, sã te fereascã Dum-
nezeu de ce-þi face grecul în socoteli» — iar eu aº mai adãuga una:
«Sã te fereascã Dumnezeu de ce-ºi fac românii unul altuia»“ (cf. Teo-
har Mihadaº, Aromânii ºi rolul lor în Balcani).

Nu erau de-ajuns nemerniciile spuse de „fraþii ortodocºi“ greci
pe seama aromânilor (au ajuns sã-I numeascã pânã ºi … „popor de
homosexuali“!) — trebuia ºi noi, acum, fraþi de sânge, sã-i scuipãm
în obrazul lor de Hristos Atotîndurãtor! Cãci pesemne, fãrã aceastã
Golgotã a trãdãrii lui Iuda ºi a Sacrificiului Mielului — Neamul Româ-
nesc n-ar putea împlini misiunea sfântã ce-o are pe Pãmânt, între
toate neamurile.

La ce-s buni aromânii — ROMÂNII ABSOLUÞI, cum le zicea Petre
Þuþea?!…
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Întâi, sã fie soldaþi eroici ai lui Alexandru Macedon, cuceritorul
lumii — asta, înainte chiar de a se altoi cu sânge traianic, de romani
(tot de cuceritori ai celor patru zãri) ºi a cãpãta nume de români-
aromâni. Apoi au fost buni „sã reprezinte populaþiile latine în Impe-
riul Bizantin“ (cf. V.Tega, Aromânii, aceºti necunoscuþi), apoi, tot
buni au fost sã întemeieze, între sec. X-XII, „state independente:
Vlahia Mare (în Tesalia), Vlahia Micã (în Etolia), Vlahia de Sus sau
Anovlahia (în Epir) ºi Mica Vlahie Albã, formând astfel baza Impe-
riului Româno-Bulgar“ (cf. V.Tega, art. cit.). ªi tot buni au fost sã
mai tempereze trufia prãdalnicã a împãraþilor bizantini ºi a unora
dintre cruciaþi.

În timpul turcilor, mulþi dintre aromâni s-au refugiat în munþii
Pind ºi Balcani, dar de asemenea mulþi, în sec. XVIII, au jalonat
drumul dintre Constantinopol ºi Viena (însã ºi spre Italia; Ger-
mania — pânã în America, la Philadelphia), cu Agenþii Comerciale
Macedonene, aproape MONOPOLURI!!! Unii i-au numit chiar evreii
Europei — dar ei erau creºtini adevãraþi, deci binefãcãtori; ceea
ce se uitã, de mulþi, este cã oraºul Trieste, în mare parte, este
o creaþie a Companiei Macedonene (cf. N.Iorga, Macedonenii),
ºi cã întregul comerþ ºi artizanat din Zemun (punct-cheie al com-
erþului între Austria ºi Turcia) erau aromâne (cf. istoricul sârb, de
origine aromânã, Duºan Popovici — care mai afirmã ceva extraordi-
nar: aromânii au nãscut burghezia sârbã contemporanã: „Aro-
mânii erau (n.n.: atenþie, vorbeºte un istoric sârb!), din punct de
vedere intelectual ºi artistic, cu mult superiori germanilor ºi
sârbilor(…) influenþa lor a fost foarte mare, mai ales la populaþia
oraºelor, unde au pus bazele comerþului sârbesc(…). Când într-o zi
se va face analiza sângelui marilor noºtri oameni, se va vedea cã
un mare numãr dintre ei(…) aerau urmaºii acestor oameni — mace-
doromânii(…). Din rândurile lor au ieºit cei mai mari filantropi ai noºtri:
Anastasijevici, Bozdu, Trandafil ºi alþii(…), nume ilustre din viaþa li-
terarã ºi artisticã a Serbiei (…)“. Într-o altã ramurã, fraþii Manaki,
pionieri ai cinematografului, de reputaþie europeanã, au fost aromâni
din Macedonia (cf. Neagu Giuvara, Diaspora aromânã în sec.
XVIII-XIX).

Aspiraþiile de unitate de stat ºi independenþã ale Albaniei (1912)
au fost susþinute de aromâni (cf. Gelcu Maksutovici, Raporturile
dintre albanezi ºi aromâni, la începutul sec. XX): „Aproape cã
nu se fãcea deosebire între acþiunile albanezilor ºi aromânilor (…)
se constituie un Comitet Cultural Studenþesc, în cadrul Societãþii
Albaneze „DRITA“, din care fãceau parte Dobre Ionescu Bujor, Alex.
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Paraschivescu, Ovidiu Tino, Mãrãºescu Teodor, Gheorghe Lazãr,
Dumitru Anghel, Rene Polizu ºi Pandele Dormiºe — dupã cum se poate
constata, majoritatea o constituiau aromânii(…), la fel în componenþa
noului Comitet al Societãþii „DRITA“, ales în 1907, format din
N.N.Naciu, preºedinte Nik Hristu ºi Manole Boscu, vicepreºedinþi
— Ion Hristu Pani, D.Tacica, Marcu Trifan, Mihalache Belo, P. Dumitru,
membri — Ilie V.Costuri, casier — Theodor Cona, secretar — Teodor
Lopa, Naum Gheorghe, Ilie Th. Emanoil, cenzori — iar ca preºedinte
onorific continuã sã fie Dimitrie Butculescu“.

Puþini ºtiu cã însãºi Ungaria ºi Grecia datoreazã, în mare
parte, unui aromân, SIMEON GHEORGHE SINA, întemeierea
lor ca state moderne: „instituþii fundamentale ale statwelor mai
sus amintite îi datoresc existenþa lor (…); el a contribuit (n.n.: ºi
acum urmeazã un citat dintr-un document maghiar): «la înfãptuirea
Creditului agrar ungar, la întemeierea Societãþii de Asigurare
Maghiare, la promovarea cãilor ferate ºi la navigaþia cu vapori, la
canalizarea fluviilor, la ridicarea ºi îndreptarea agriculturii, a îngrijit
de ºcoalã ºi de educaþie, de Muzeul Naþional, Spitalul de copii ºi alte
spitale, leagãne, orfelinate, Institutul orbilor, Academia Comercialã,
Conservatorul, Corpul Pompierilor, Casina Naþionalã, Basilica din
cartieru Leopold, Casa Artelor Frumoase ºi, mai presus de toate,
Palatul Academiei de ªtiinþe Ungare. Toate îi vestesc numele ca unui
întemeietor.»

În faþa acestor opere, un glumeþ (n.n.: ºi nu prea…) ar putea
spune cã baronul Sina a întemeiat, cu ajutorul ungurilor — statul
maghiar însuºi“ (cf. Victor Papacostea, Civilizaþie româneascã ºi
civilizaþie balcanicã). Bancherul Sina era „deþinãtor al uneia dintre
cele mai mari averi din Europa“ — aliindu-se cu þarul Rusiei, împotri-
va Rotschil-ilor (cf. Neagu Djuvara, op. cit.). Ironia sfântã a sorþii a
fãcut ca victimele grecilor — aromânii — sã fie binefãcãtorii cãlãilor
lor!(dupã strictul model Cristic) ºi sã sprijine, o istorie întreagã,
„helenismul“, sã fie eroi ºi martiri pentru „elephteria“ (libertatea) gre-
cilor, în 1921 (cf. Neagu Djuvara, op. cit.), Theodor Colocotroni, ge-
neralissimul armatelor din Peloponez, generalul Coletti Constantin,
Rhigas Phereos, autorul Marseillaisei grecilor — apoi, în bãtãlia ete-
ristã, pe pãmânt românesc: Iordaki Olimpiotul, Iani Farmaki ºi Dia-
mandi Giuvara (toþi, morþi martiric, pentru independenþa statului
grec!). Baronul Sina nu ºi-a uitat „patria de originã“ (Grecia…): „Între
altele, înfiinþeazã, dotându-le bogat, Observatorul ºi Academia din
Athena(…). Recunoscãtoare (n.n.: faþã de individ, iar nu faþã de etnia
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din care provenea), Grecia îl numeºte ministrul sãu la Viena, München
ºi Berlin“ (cf. Neagu Djuvara, op. cit.). 

Francezul Victor Berard, profesor la Écoles des Sciences Poli-
tique, din Paris: „Valahii au fost, de 50 de ani, binefãcãtorul elenis-
mului. Aproape toate monumentele din Athena — Academia, Obser-
vatorul, Polytechnion etc. — au fost construite de valahi. Aproape
toþi donatorii celebri, ale cãror donaþii ºi cadouri au sprijinit statul
ºi comunitãþile greceºti, sunt de rasã valahã: baronul Sina este valah
din Moscopolis, Dumbas este valah din Nikuliþa — Tuºiþã, Sturnari,
Averof sunt valahi din Meþovo.“

Blestematã soartã! Cum rãsplãtesc grecii binefacerile construc-
torilor Athenei moderne, cum rãsplãtesc sârbii ºi toþi vecinii, pe cti-
torii lor valahi?

Cu prigoanã, silnicie, asimilare forþatã. ªi totuºi, neclintiþi au
fost românii-aromâni în credinþa lor în Hristos, ºi asta o remarcã
strãinul-sârb (deci, oarecum, „adeversar balcanic“…) Duºan Popovici:
„dintre toate popoarele din Balcani, ei (aromânii) au rãmas cei mai
perseverenþi ataºaþi credinþei lor (…). AU PREFERAT SÃ ÎNDURE
ORICE, DECÂT SÃ SE LEPEDE DE LEGEA (CREDINÞA) LOR“
(s.n.). Aromânii, ctitorii „Balcanilor moderni ºi ai Europei Centrale
Moderne“.

Cine vrea sã recunoascã acest adevãr absolut ºtiinþific, azi,
la Consiliul Masonic al Europei? Vin, vin fraþii din Sudul Apei (Dunãrii…),
mai ageri — cãtre fraþii din Nordul Apei — fraþi care iar…stau sã adoar-
mã în post, gata sã-ºi uite Sfinþenia Misiunii de Neam Ales (cf. Mihai
Eminescu, Misiunea noastrã ca stat). Unitar întru Fãptuire: „Apa
unui izvoraº de pe umãrul unui munte înalt, atâta timp cât el nu va
seca, ea va curge mereu pe panta acelui munte din care þâºneºte
— nu o vei putea-o da peste capul muntelui, chiar dacã în josul ei ai
ridica un zid mai înalt decât acel munte. Izvoraºul vieþii munteneºti
a aromânilor îºi mânã stropii lui spre plaiurile României. Monstruo-
zitãþile «româneºti» ce ar încerca stãvilirea sau devierea lor, drept
rãsplatã vor fi spãlate de aceºti stropi de orice murdãrie, fãrã însã
a putea fi stãviliþi“ (cf. Tache Papahagi, Aromânii, 1932).

ªi ei, veniþi la Învierea de Neam, ne dãruiesc nu doar averi
materiale (a se vedea moºtenirea Gojdu, de care statul român îºi
bate joc, cedând-o, iresponsabil, fãrã ruºine, Ungariei!!! — dar ºi
moºtenirile Mocioni, Dumba, Darvari, Ruja, Bellu, Hagi Mosco, Mei-
tani etc.); ei ne dãruiesc sufletul lor — vâlvãtaie, iar românilor din
Nord de Dunãre le-au dat pleiade de oameni ieºiþi din comun prin
spiritualitate — ca Dosoftei (Barila), Ion Neculce; muºata, frumoasa
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Teodora, mama lui Mihai Viteazul (…). Urmeazã ªaguna, Gojdu, Vul-
can („naºul“ lui Eminescu…), Mesota, Sina, Cavaliotti, Roja, Boiagi,
Mocioni, Goga dupã bunic, Blaga dupã mamã, Titu Maiorescu dupã
mamã, Bolintineanu, Odobescu dupã mamã, Dimitrie Anghel („poe-
tul florilor“…) dupã mamã, Carafoli — creatorul aeronauticii româ-
neºti, medici de seamã, creatorii primelor spitale din România, cãr-
turari de elitã, ca Naum, Bezdechi, Murnu, Capidan, Caracostea,
Papacostea (familii întregi!), cei 4 Papahagi, Iorga dupã bunic, Tache
Ionescu — mare politician etc. — apoi actori ca Vraca cel cu glas de
tunet, Caragiu — acel Anthony Quinn al scenei româneºti — chiar ºi
sportivi de excepþie, precum „drãcuºorul „de Gaþu ºi „dracul „de
Hagi(…)“ (cf. Teohar Mihadaº, op. cit.).

Se spune cã ºi Eminescu ar fi descendent, pe linie paternã,
de aromâni. ªi eu cred cã altfel nici nu se poate: cãci unde-i focul
mai mare, unde-i instinctul naþional mai viu — acolo trebuie sã
fie toate geniile noastre! (Chiar dacã istoria actualã, comandatã
din exterior, respinge orice discuþie, pe faþã ºi cu documente pe masã,
despre Miºcarea Legionarã — trebuie sã ºtiþi cã cei mai înfocaþi tineri
patrioþi ºi cinstiþi apãrãtori ai creºtinismului ºi ai Spiritului Neamu-
lui Românesc, din Legiune, au fost „macedonenii“ — dintre care îl
amintim aici doar pe martirul/mucenicul Sterie Ciumetti, cel mai
credincios ºi profund înþelegãtor al Misiunii Arhanghelice, izbãvitoare
de Rãu nu doar a României, ci a planetei Terra! — a lui Corneliu Zelea
Codreanu). Dar Þara Unitarã ºi Suveranã a Românilor Liberi are obli-
gaþii de sânge ºi onoare, faþã de fraþii neliberi, martirizaþi în istoria
omenirii, acolo, în Sudul Apei Uitãrii: AROMÂNII.

„Dar România, statul cel mai important din sud-estul european,
poate purta, trebuie sã poarte tratative în acest sens (pentru
obþinerea de drepturi culturale pentru aromânii din sudul Dunãrii),
cu Grecia, Albania, Macedonia, Bulgaria. În definitiv, nu se cer decât
drepturi dobândite deja în trecut. Este acesta un lucru imposibil,
într-o Europã care ºi-a fãcut un crez de onoare din respectarea drep-
turilor minoritãþilor naþionale?(cf. Hristu Cândroveanu, Matricea stilis-
ticã româneascã — în Caleidoscop Aromân — care, prin volumele
I-III, ne-a oferit o parte din documentaþia prezentei lucrãri).

La ce ni-s buni aromânii?!…
Ni-s buni, ca sã nu uitãm cine suntem. Ei, aromânii, sunt, în

spiritul lor arzãtor în România, ca ºi-n Sudul Apei Sacre ºi Bleste-
mate (totodatã) — „buletinul de identitate“ al tuturor românilor-români.
Dar fie cã vor sau nu ele, aromânii sunt „buletinul de veritabilã
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identitate“ al tuturor naþiunilor balcanice moderne ºi al unora din-
tre cele mai trufaºe/arogante þãri din Centrul Europei.

Un titan aromân: profesorul, cãrturarul ºi
luptãtorul Hristu Cândroveanu. Veºti despre
„asaisnate în modernitate“... (aromânii, sub

politica grecilor contemporani...) (III)
Pentru mine, istoria cunoaºterii tragediei aromânilor se împarte

în douã epoci, cu totul distincte: înainte de 1997 ºi dupã 1997…
Dupã aceastã datã, am avut nepreþuitulul privilegiu de a lua

legãtura cu incontestabilul lider cultural, moral ºi spiritual al aromânilor
din România, domnul profesor, ziarist ºi distins om de culturã, eru-
dit — vigurosul ºi neîntrecutul patriot Hristu Cândroveanu (autor,
împreunã cu Kira Iorgoveanu, al primei antologii de poezie cultã
aromânã — Un veac de poezie aromânã, Cartea Româneacã, Buc.,
1985, al primei ºi singurei ediþii, în româneºte, a epopeii Voshopole,
de Nida Boga, Cartea Româneascã, Buc., 1994, al Caleidoscopului
aromân, la care lucreazã, neîntrerupt, din 1998, al primei Antologii
de poezie strãinã, tãlmãcitã în aromânã, Ed. Fundaþii Culturale
Aromâne „Dimândarea pãrinteascã“, Buc., 2003, al re-editãrii mo-
derne a operelor capitale ale genialului lingvist, istoric ºi etnolog
Theodor Capidan — în primul rând, a capodoperei Aromânii — Dialec-
tul aromân, Ed. Fundaþiei Culturale Aromâne „Dimândarea pãrin-
teascã“, Buc., 2005 — autor de romane de mare anvergurã idea-
ticã, precum Marea Serenitãþii, Cartea Româneascã, 1996, a zeci
de cãrþi despre spiritul aromânesc, dar ºi de popularizare a culturii
aromâne, de tipul Carte de vacanþã pentru aromâni, Ed. Fundaþiei
Culturale Aromâne „Dimândarea pãrinteascã“, Aromânii, ieri ºi azi,
Scrisul Românesc, Craiova, 1995 etc.etc. etc.) — de la care, prin
generoasa ºi înalta sa bunãvoinþã, am avut, lunar, informaþii despre
aromâni : domnia sa mi-a furnizat, în egalã mãsurã, cãrþi ºi docu-
mente despre aromâni — cât ºi ziarele aromâneºti, al cãror ctitor
ºi neobosit redactor este domnia sa: Dimândarea ºi Deºteptarea
aromânilor — pentru editarea ºi supravieþuirea cãrora dl Cândroveanu,
aidoma unui titan din mitologie, a dus adevãrate ºi grele rãzboaie
(în România ºi în strãinãtate) — rãzboaie pe care (cum altfel, pen-
tru un titan — înfocat, neînduplecat ºi autentic patriot?) — le-a câºtigat,
în cea mai mare parte, pânã de curând… — nu doar spre onoarea
ºi folosul aromânilor, ci spãlând, oarecum, ºi ruºinea ºi dezonoarea
românilor, nord-dunãrenilor inerþi, nedemn uitãtori de fraþi…
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Dar de la domnia sa am aflat ºi veºtile trãdãrii intereselor
aromâneºti, chiar de cãtre aromâni…Cel mai flagrant gest de „ne-
cinste sufleteascã“ l-a comis însuºi fostul Ministru al Culturii — dl.
Ion Caramitru…(aromân, dupã naºtere…). Când s-a dus cãrturarul
Hristu (nume predestinate Martiriului/Calvarului, de la Hristos…)
la acesta din urmã, pentru a solicita un minim ajutor, pentru
supravieþuirea singurelor reviste aromâneºti din România (Dimân-
darea ºi Deºteptarea aromânilor), dl. Ion Caramitru (mi-a mãr-
turisit la telefon, cu infinitã mâhnire, marele luptãtor al cauzei „ar-
mâneºti“…) ar fi zis cam aºa: „Pentru oricare revistã din România
aº da bani, dar niciodatã pentru ale tale…“ 

Nu erau „ale lui“, ci ale fraþilor aromâni, câþi sunt veniþi, cu
inimi deschise, de prin strãinãtãþi, la „obârºie“ (socotesc ei, naivii…),
în România… — unde ºi-au dat toatã puterea spiritualã, devenind cãr-
turari de neînlocuit (cf. art. „La ce ni-s buni aromânii?“, de Adrian
Botez, în revistele ARP — Epoca, Arhiva Româneascã ºi Neamul
Românesc). Dar, peste câteva zile, dl. Hristu Cândroveanu s-a lãmu-
rit asupra motivaþiei reale a refuzului ministrului: Ion Caramitru primea
„Marele Ordin al Sfântului Ierusalim“… Fusese o condiþie „sine qua
non“, pusã de Masonerie, sã nu aibã/întreþinã contacte cu aromânii,
cei care fuseserã prea înverºunaþi patrioþi, apãrãtori de „lege
(n.n.:creºtin-ortodoxã!) ºi de þarã“, în perioada interbelicã…

Acum vreo doi ani, revista Dimândarea (Director fondator:
Hristu Cândroveanu) apãrea cu menþiunea (în sfârºit, meritatã, se
pare, de Guvernul României): „Mensual de culturã ºi literaturã
aromânã, în 12 pagini, editat de Fundaþia Culturalã Aromânã «Dimân-
darea Pãrinteascã», cu sprijinul Guvernului României — Depar-
tamentul pentru Românii de Pretutindeni“ (s.n.). Dar câte zbateri,
cât nesomn, câtã energie consumatã, din partea ctitorului Hristu
Cândroveanu — pentru a se ajunge acolo unde, din start deja (adicã,
mãcar din 1990...), trebuia sã fie lucrurile, ca normalitate
fireascã…Dar n-a þinut minunea decât „trei zile“…

Acum, la începutul verii lui 2007, aflu, tot la telefon, de la tita-
nul rãnit ºi leul ostenit, de atâta zbucium, HRISTU CÂN-
DROVEANU — cã prigoana „frãþeascã“ iarãºi s-a dezlãnþuit: NIMENI
DE LA GUVERNUL ROMÂNIEI NU MAI AJUTÃ REVISTELE ARO-
MÂNEªTI…!!! — nici cu un „firfiric“…ªi ele „mor pe picioare“…

…ªi, tot de la stihialul Moise Aromânesc, profet ºi cãlãuzã
cultural-spiritualã a aromânilor, prin deºertul neînþelegerii/indiferenþei
deznãdãjduitoare, din partea fraþilor din România (blestemul diho-
niei de la Nordul Istrului Sacru…), am aflat ºi despre alte miºcãri
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pieziºe, ale unor aromâni…Tip Vasile Barba sau Mariana Bara, care,
la Simpozionul Comunitãþii Aromâne, de la Constanþa, dar ºi la un
simpozion al minoritãþilor, de la Sighiºoara, afirmã cum cã aromânii
nu sunt români, ci ALT popor… — ºi cã, în consecinþã, „guvernul
României sã facã bine sã le acorde statutul de minoritate
etnicã!(s.n.) Chiar aici în România!“ — cf. Dimândarea, Anul XI, nr.
9(47), septembrie 2004 — art. Împotriva oricãrei evidenþe, al d-lui
prof. Hristu Cândroveanu. Ce demoni fojgãie prin lumea asta ºi ai
cui mercenari sunt sus-numiþii?!

…Deºi, în definitiv, istoria ne spune, clar, cã a existat faimo-
sul Imperiu româno-bulgar, din secolele XII-XIII, cu capitala la Târ-
novo, al Asãneºtilor — Ioniþã Asan era numit rex valachorum et
bulgarorum, de cãtre papa Innocentius al III-lea, contemporan cu
el; „ºi au mai fost ºi alte începuturi — mereu pãrãsite, de nevoie —
mai apropiate de noi: Conferinþa de Pace de la Londra ºi cea de la
Bucureºti, în urma rãzboaielor balcanice din 1912 — 1913; ca ºi
o altã alternativã, din 1917, în timpul primului rãzboi mondial, ºi
cea mai recentã, din 1940, când, sub ocrotirea trupelor italiene,
s-a întreprins înfiinþarea unui district naþional aromân, în munþii Pin-
dului.“ (Cf. Hristu Cândroveanu, Aromânii — ieri ºi azi, Scrisul Româ-
nesc, Craiova, 1995, p. 43).

…Cunoscând noi foarte bine procesele de deznaþionalizare, care
au loc în toate nou-intratele state în U.E., dar mai ales în cele slu-
garnice, prin guvernanþi trãdãtori ºi populaþie/locuitori, MAJORITARI,
nepãsãtori/iresponsabili… — am putea sã-i amintim omului pe
care-l respectãm atât de mult, atât de onestului ºi frãmântatului
patriot Hristu Cândroveanu, cã trãdarea miºunã peste tot, în Româ-
nia contemporanã, nu doar în cele câteva puncte nevralgice aro-
mâneºti: milioane de manuale alternative TENDENÞIOASE, urmãrind
deznaþionalizarea românilor, comandate ºi subvenþionate de U.E.,
s-au „produs“ pe bandã rulantã, cât ai bate din palme — cel mult în
câteva luni…Pe când pe cele care sã-i înveþe pe „puii de români“
identitatea lor cea adevãratã, probabil cã nu le vor prinde nici
mãcar nepoþii noºtri…Iar cele pentru aromânii din strãinãtate…Dar
mai bine sã spunem despre altele…

…Cãci problemele aromânilor, în þãrile vecine ºi „prietene“, sunt
mult mai grave…Nici Grecia, nici Albania, nici Bulgaria ºi nici Ser-
bia nu oferã, pe pãmântul þãrilor respective, absolut nicio perspec-
tivã aromânilor: nici de învãþãmânt în (a)româneascã, deci nici de
existenþã/viaþã, aromânilor — care, sã admitem prin absurd, ar absolvi
vreo ºcoalã în (a)româneascã…
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ªi aromânii sunt plini de modestie, nesolicitând aceste lucruri
elementare… — stipulate, zice-se, pe undeva, prin Carta U.E…Pãcat
cã nu gândesc cu un bun-simþ — MÃCAR CÂT DE CÂT APROPIAT!!!
— membrii U.D.M.R.-ului din România…(AJUNGÂNDU-SE LA
OBRÃZNICIA DE A PRETINDE CA LIMBA ROMÂNÃ SÃ DEVINÃ
LIMBÃ STRÃINÃ, ÎN ROMÂNIA… — prin încurajare prezidenþialã…)
— ºi Carta U.E. este „mumã“ numai pentru unele naþii, iar pentru
altele „ciumã“ este…Trebuie sã spunem cã drepturile istorice ale
aromânilor din Peninsula Balcanicã nu suferã mãcar comparaþie,
cu drepturile istorice ale maghiarilor, în Europa…

Iatã dubla mãsurã cu care opereazã „tãtucii“ noºtri vestici, de
la U.E. : României i s-a spus clar, de la bun început, cã n-are drep-
tul de a intra în U.E., dacã nu face guvern cu U.D.M.R-ul. — pe când
o veche membrã N.A.T.O. ºi U.E., Grecia (la fel ca Franþa…) nu
are nici un fel de probleme de „integrare europeanã“ (?), deºi refuzã
recunoaºterea minoritãþilor etnice (ba le ºi prigoneºte, de-ade-
vãratelea, cu temniþã ºi teroare!). Iatã cuvântul ziarului central Sto-
hos, din Athena:

„Unde îi veþi întâlni pe aceºti aºa-ziºi vlahi, cu limba lor vlãhi-
ceascã, pe stradã, la târg, la locul lor de muncã, rupeþi-le picioarele,
smulgeþi-le limba. Aici este Elada, ºi ea este a elenilor. Scopul scuzã
mijloacele!“ — din ziarul Stohos-Athena (cf. România liberã, nr. 2135,
vineri 4 aprilie 1997, art. Mai sunt tratate, de Florin Cândroveanu.). 

Dar iatã ceva ºi mai ºi, în contemporaneitatea europeano-gre-
ceascã: în nr. 7(137) al Deºteptãrii, din iulie 2001, la p. 8, se
prezintã, de cãtre Mircea Kadar, cazul strigãtor la cer al lui SOTIRIS
BLETSAS (n.n.: de fapt, SOTIR BLEÞA, un arhitect grec, de ori-
gine vlahã!), condamnat la 2 februarie 2001”la 15 luni închisoare
(n.n.: închisoare de „stil“ grecesc…- cu torturã „la stroi“…) ºi amendã
de 500.000 de drahme (cca. 1.400 USD, pentru rãspândire de
informaþie falsã (potrivit art. 191, al codului penal grec). Adevãra-
ta vinã? SOTIR BLEÞA a distribuit, în iulie 1995, la un festival aromâ-
nesc, o publicaþie a Biroului European pentru Limbi mai Puþin
Folosite(EBLUL), al U.E. (Birou în care BLEÞA este „observator”din
partea Greciei), publicaþie ce specificã existenþa a 5 limbi minoritare
în Grecia: aromâna, arvanita(albaneza), macedo-slava, pomaca(slava
macedo-slavilor musulmani) ºi turca. În timp ce primarul aromân din
Prosotsani (nordul Greciei) a considerat defãimãtoare pentru vlahi
taxarea limbii lor drept minoritarã, deputatul «Noii Democraþii», Evghe-
nios Haitidis (s.n. — n.n.: uite cum se cãpãtuiesc unii, de la naºtere,
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cu nume predestinate…), l-a acuzat de rãspândire de informaþii false,
cerând urmãrirea în justiþie…No comment!

Finalul art. d-lui Mircea Kadar: „Cea de-a 10 — a Curte de Jus-
tiþie din Atena a decis cã referirea la alte limbi decât greaca,
vorbite în Grecia, constituie un delict criminal. (…) Iatã cã în Gre-
cia, stat N.A.T.O., deci al democraþiei (n.n.: da, n-au încotro de atâta
„democraþie“!!! — …de aºa „democraþie“ a murit ºi sãrmanul
Socrate…), românii nici mãcar n-au voie sã declare cã existã, limba
lor fiind consideratã un fel de …bâiguialã! A venit vremea sã ne îndrep-
tãm ºira spinãrii ºi sã emitem ºi noi legitimaþii de român. C-aºa-i
în U.E. ºi în N.A.T.O.!“

Din nou: „No comment!“ — nu-i aºa? Cam ar fi timpul sã ne
trezim, fie ºi pentru cã aºa ne tot zice, de zor (ºi cam degeaba…),
imnul naþional…
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7. TRECUT, PREZENT, VIITOR ªI...
SOLUÞII DE CONTINUITATE

Necesitatea „toleranþei zero“
(faþã de atacurile anti-spirituale/

anti-identitare) — autentica „toleranþã“!!!
Am vãzut, în aceste zile tragice ale Neamului Românesc, cel

lipsit de Patriarhul Îngeresc, pe de o parte — ºi, pe de alta, invadat
de Forþele Satanei, care au nãzuit sã-i impunã, ca succesor-Patri-
arh pe însuºi Antihrist (ºi, dacã ne-am lua dupã aparenþe, ºi n-am
avea Credinþã, Nãdejde ºi Iubire, am zice, despre Întunecimile Lor,
cã chiar au reuºit...) — niºte „fiþuici“ electronice, în care se târau în
noroi ºi numele Tatãlui Spiritual al Românilor, care a fost chemat la
Ceruri, de Dumnezeu — ºi, prin blasfemierea lui, însãºi ORTODOXIA
ºi trãitorii ei români întru Duh era spurcatã/erau spurcaþi...

Am mai zis-o ºi-o repet, pentru cei care s-au fãcut cã n-au
vãzut/n-au auzit: 

1 — Dacã vreun creºtin-ortodox ar îndrãzni sã meargã, sã
zicem, la Zidul Plângerii, din Ierusalim, ºi sã-ºi batã joc, prosteºte,
de „bâþâielile cvasi-epileptice“ (am citat!), ale evreilor ortodocºi, care
nu-ºi uitã durerea dãrâmãrii Templului Sacru — ce credeþi c-ar pãþi?
Ar fi decorat de Asociaþia Profesioniºtilor din Televiziune???!!! Nu
prea cred: s-ar stârni cel mai monstruos scandal mondial, þara care
ar fi trimis (oare?) pe-acel prost, care sã-ºi batã joc de durerea ºi
credinþa evreilor, ar plãti, întâi, în bani grei, apoi în persecuþii nesfârºite
ºi embargouri comerciale nelimitate (ºi ar fi trecutã, ca Germania
interbelicã, pe lista þãrilor care trebuie prefãcute în „pãºune pentru
vacile texane“ — cf. filmul american Scandal internaþional, cu Mar-
lène Dietrich…). Þi credeþi cã noi, ortodocºii bizantini NORMALI, am
lua partea prostului? Vã garantez cã nu — ºi bine am face: cu ce
drept s-a dus prostul acela acolo, la „ei“/evrei, sã-i jigneascã în sufle-
tul/sensibilitatea lor religioasã, în forul lor cel mai adânc interior???

2 — Sau dacã vreun ortodox bizantin s-ar duce la Mecca, sã-
ºi batã joc de mulþimea de musulmani, care adorã aerolitul cel negru
ºi sacru, din Templul Kaaba?… — ce-ar pãþi, ACOLO??? Fireºte, ar
fi, pe loc, lapidat — ºi aºa i-ar ºi trebui!!! „Zic zãu lui Dumnezeu!“ Ce-a
cãutat în sufletul credinþei Islamului/islamicilor?

3 — Îndrãzniþi, hai, încercaþi s-o faceþi pe nebunii, voi, cretinii
noºtri naþionali atât de „preþioºi“ — la Atena, încercând sã „puneþi
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de-o emisiune“ contra dogmei creºtin-ortodoxe (nici nu conteazã,
ACOLO, dacã o faci în Sãptãmâna Patimilor sau de…Sânziene…) —
încearcã, hai, „deºteptule“, nu te sfii! — dar asta numai dacã þi-ai
fãcut, din vreme, testamentul…Grecii nu glumesc, niciodatã, ABSO-
LUT DELOC!!! — cu nimic din ce este grecesc — iar creºtinismul orto-
dox face parte integrantã din fiinþa lor!!! (mã rog, cu anumite
„amendamente“ de duritate/aroganþã…). 

Atunci, ce-i cu noi, românii? Cum de ne pretãm la tot felul de
„jocuri“ cretine, cu chiar Duhul ºi sufletul nostru? A, da: noi sun-
tem „toleranþi“, daaa… — noi suntem „în spiritul ecumenic“ — chemând
pe toþi duºmanii lui Hristos, în Sãptãmânile Tuturor Patimilor (sãp-
tãmânile de dupã plecarea la Ceruri a Patriarhului/Tatãlui nostru
de-aici, de pe Pãmânt — TEOCTIST — ºi „alegerea noului Patriarh“...
— de fapt, furibunda ofensivã a lui ANTIHRIST...), sã-L mai supunã
o datã Drumului Calvarului, sã-L mai rãstigneacã ( pentru a câta
oarã?), prin fosforescenþa revistelor electronice, pe Hristos!!!

Ptiu!… Te umple de greaþã „toleranþa“ româneascã...În vre-
mea din urmã (care chiar pare a deveni Vremea Cutremurului Venirii
Cãlãreþilor Apocalipsului!), de când Al Cincilea Patriarh ne-a pãrãsit,
pentru a zbura spre Îngeri (dar Dumnezeu, din pricina pãcatelor noas-
tre ca popor, i-a hotãrât sufletului lui amânare, întru misiunea sa
de a deveni Stea Ocrotitoare pentru Neamul Românilor...) — apar,
în tot felul de reviste ºi revistuþe, OCÃRI LA ADRESA ªI A PATRI-
ARHULUI NOSTRU DINTRE ÎNGERI, ªI LA ADRESA CREDINÞEI NOAS-
TRE ORTODOXE!!! — din partea a tot felul de secte ºi sectanþi... care,
vãzând cã românul „e tolerant“ (adicã „fraier“, ºi-au zis/au tradus
ei...), au rãmas cu convingerea cã sunt „bãieþii deºtepþi ºi ’oþi“ ai
naþiei — iar nu „prostul (n.n.: ºi rãtãcitul...) sã ºtie cã-i prost (n.n.:
ºi rãtãcit...), ºi sã nu treacã drept deºtept (n.n.: ºi „cãlãuzã spiri-
tualã“... )“, cum bine comenteazã Marin Preda, prin vocea lui Ilie
Moromete?! 

A fi tolerant nu înseamnã a te lãsa „cãlãrit“ — la tine în Þarã,
la tine în Casã ! — ba chiar sã-i chemi sã te „cãlãreascã“, pe toþi
„vecinii“ (ºi, uneori, duºmanii! — ba chiar sã-þi placã, mazochist, sã
„te dai mare „cã te „cãlãresc!…). Acest fel de „toleranþã“ se
numeºte tembelism, prostie, tâmpenie, sinucidere moral-spi-
ritualã!!! Adevãrata toleranþã e aceea pe care v-am sugerat-o mai
sus: sã-i respectãm, fiecãruia, Credinþa, Religia — dar ACASÃ
LA EL, NU ÎN SPINARE LA NOI!!! Sã creadã cât vrea ºi în ce
vrea, dar la el acasã!!! — nu sã-l invit chiar eu, sã mã batã ºi sã mã
batjocoreascã, în Biserica Sufletului ºi Neamului meu!!! 
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La mine acasã, într-ale rânduielii Casei Mele — TOLERANÞÃ
ZERO!!! Aceasta ºi numai aceasta poate însemna AUTENTICA
TOLERANÞÃ!!! Doar aºa voi ºti sã-i respect ºi pe alþii, în Casa
ºi în Sufletul lor!!! Altfel, dacã (îmi) permit batjocorirea Dum-
nezeului meu, a Casei Sufletului meu — „strãinii“ (adicã nu doar
cei de altã situare geograficã, ci, în primul rând, de altã situare
spiritualã!!!) trebuie sã se aºtepte, de la mine, la batjocorirea
ºi a lor, a Casei Sufletului lor!!!

Dacã pentru noi, dreptcredincioºii creºtin-ortodocºi, aceste
batjocuri/blasfemii ( cãci pânã ºi sãlbaticii îºi respectã morþii!!!),
la adresa Celui de-al Cincilea Patriarh ºi a ORTODOXIEI nu înseam-
nã nimic ºi nu se iau mãsuri de alarmare spiritualã — ar trebui ca,
pentru protejarea Casei Sufletului Lor, înºiºi „strãinii“ sã
împiedice acest „ecumenism“ deºãnþat — în fapt, BLASFEMIE-
REA!!! Cãci, dacã eu n-am niciun Dumnezeu, voi spurca, uºor,
pe toþi dumnezeii celorlalþi!!! ªI ASTA, FOARTE UªOR ªI FÃRÃ
NICIO MUSTRARE DE CONªTIINÞÃ!!!

Aceastã atitudine a noastrã, de nepãsare ignorantã, din
pãcate, trebuie înfieratã, înainte de orice — iar nu, în primul rând,
atitudinea mozaicului, musulmanului sau mai ºtiu eu cãrui reprezen-
tant, al nu ºtiu cãrei biserici, ori cult, ori secte rãtãcite în deºertul
Anti-spiritului!!!

ªi dacã Ortodoxia cea prin Dumnezeu ºi prin oameni, EGAL,
trãitoare — nu va lua aminte la NECESITATEA TOLERANÞEI ZERO
faþã de batjocorirea/minimalizarea valorilor noastre creºtin-orto-
doxe ºi româneºti (aproape o sinonimie!!!) — nu trebuie sã dãm
vina pe „învãþãtori“, ci pe noi înºine, cãci „învãþãtorii“/APOSTOLI AU
FOST PE PÃMÂNT, DIMPREUNÃ CU HRISTOS-DUMNEZEU, ªI NE-AU
SPUS/LÃMURIT CE ERA DE SPUS/LÃMURIT (mai mult chiar decât
ceea ce le place unor intelectuali de azi, tip Camil Petrescu, prin
personajul Cibãnoiu, din Patul lui Procust — sã zicã: „Existenþa lui
Dumnezeu nu se poate dovedi ºi e un pãcat s-o explici cuiva…Crezi
numai…ºi afirmi. Credo in quia absurdum“... ) — când, de fapt,
relaþiei dintre Neamul Românesc ºi intelectualii sãi de azi, atei ºi
aserviþi, MAJORITATEA, unor interese antinaþionale ºi antiortodoxe
(în traducere liberã: IUDE...), i s-ar potrivi mai bine, de fapt, vorba
veche: „Spune-mi, cine þi-a scos ochiul, cã adânc þi l-a mai scos? —
Fratele…“.

Deci, acum, în finalul exprimãrii amãrãciunii mele, spun ce-am
mai spus (eu nu mã dezic nici de viaþa mea, nici de Dumnezeu/Ade-
vãrul strãmoºilor mei!): dacã astfel de lucruri, precum hulirea ºi
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instigarea violentã la blasfemie! — asupra Dumnezeului nostru, IISUS
HRISTOS, asupra MORÞILOR ºi asupra ÎNGERILOR Neamului Româ-
nesc... — ca ºi asupra tuturor valorilor noastre identitare, creºtin-
ortodoxe-româneºti, se vor mai petrece ºi altãdatã, IAR NOI NU
VOM MIªCA NICI DINTR-UN DEGET!!! (de parcã s-ar face vor-
bire de beduini, iar nu de Duhul nostru românesc, de însãºi Fiinþa
noastrã...) — atunci, „idioþi naþionali“, scuzatã sã-mi fie afirmaþia ade-
vãratã (ºi nu doar pentru mine, Adevãrul…) — ne vom numi NOI —
cei care nu suntem în stare sã ne apãrãm nu doar „brãþãrile daci-
ce“, dar nici mãcar SUFLETUL/SPIRITUL NOSTRU — pe care ni-l
expunem, fãrã ruºine, la mezatul mass media ºi al rânjitorilor strã-
ini — în definitiv, pe bunã dreptate rânjitori!…DACÃ NU ªTIM CINE
SUNTEM, NICI CU BULETINUL CREªTINO-ORTODOXO-ROMÂN
ÎN MÂNÃ!!!

„Nil admirari“...
Nu, în lumea zilelor noastre nu s-a mai petrecut, în ultimul timp,

absolut nimic, care sã ne stârneascã minunarea, mirarea, sau,
mãcar, curiozitatea…Putem spune ºi noi, precum înþeleptul antic latin
Horaþiu, în Epistulae: „Nil admirari…“ — „Sã nu te laºi impresionat
de nimic“…Nici n-ar mai fi posibil acest miracol — cãci toate sunt/au
devenit lucruri obiºnuite — cu care, mai exact, am ajuns sã ne
obiºnuim: trãdarea cea mai greþoasã, blasfemia cea mai înmãrmu-
ritoare, impostura cea mai revoltãtoare, golãnia cea mai vulgarã,
crima cea mai oribilã — în fine, PROSTIA — o prostie ºi o irespon-
sabilitate fãrã limite!!! — încât, uneori, ne stârneºte un oarecare
respect: parcã însuºi Dumnezeu ar fi orchestrat-o, am zice — dacã
n-am ºti cã Marele Regizor, Marele Iluzionist — oricând ºi oriunde!
— nu poate fi decât SATAN…

Ce importanþã ºi folos ar mai avea/fi sã ne plângem de marºul
efectelor Referendum-ului secuiesc, din judeþele României (???)
Harghita-Covasna, când, de mai bine de-o lunã, guvernul României
este maghiaro-liberal? Ce importanþã ºi folos ar mai avea/fi sã ne
plângem de implicarea absurdã a militarilor români, pe teatrul de
lupte din Iraq-Afghanistan, dacã guvernanþii României aservesc, total,
þara asta — tuturor Negustorilor Lumii (cu contracte sau…peste con-
tracte…) — de la „Marii Licurici“ ºi pânã la „Marii Rechini“ — care îºi
fac nevoile cu/peste ea? Ce importanþã ºi folos ar mai avea/fi sã
visãm la „ocrotitoarea umbrã a Coroanei Dumnezeieºti“ („monarhia
este privirea spre cer a României“, spunea un fulminant demagog
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al zilelor noastre…), când Casa Regalã de Hohenzolern se întinde,
ca o caracatiþã, în plin regim republican, peste palate, munþi, câmpii,
strãzi întregi…? Bine, bine — retrocedaþi tot pãmântul arabil al Ardealu-
lui foºtilor/actualilor grofi — retrocedaþi proprietãþile (deºi, bine, ºi
deplin în spiritul MODELULUI COSMICO-METAFIZIC DE SÃRAC — IISUS
HRISTOS, zice calvinul cvasi-ateu J.J. Rousseau: „Crima ºi nedrep-
tatea au apãrut din momentul când un om a împrejmuit o bucatã
de pãmânt cu pari ºi a zis: «Asta e a mea!»“) tuturor hoþilor ºi pro-
fitorilor, care au jecmãnit România, în ultimele trei sute de ani — dar
de ce nu retrocedaþi ºi Bisericii, Arhiepiscopiei Rãdãuþilor, Sucevei
ºi Bucovinei, cele 90.000 ha de pãdure, obþinute de la fostul Imperiu
Austriac — pentru a fi în stare sã întreþinã patrimoniul de stat — mânãs-
tirile lui Bogdan, ªtefan, Rareº… — care îºi ºterg ireversibil sfinþii de
pe pereþi, ºi ale cãror ziduri încep sã îngenuncheze, neputincioase,
spre pãmânt? De unde, din ce sã facã pomeni/pomeniri sãrmanii
cãlugãri, care, ca ºi pãrintele Ghermãnuþã al lui Hogaº, se hrãnesc
cu „salatã de bureþi“?

Ce importanþã ºi folos ar avea/fi sã ne mai plângem de edu-
caþia românilor — dacã, în locul unui profesor universitar cu mutrã
de „ºoim al patriei“ cu mustãþi albe (dar care avea, totuºi, ceva habar
de muncã ºi rãspundere…) — liberalii puserã un tinerel-inginerel de
30 de ani, cu mutrã de huhurez, care nu ºtie nici unde þine pixul?
(Trãiascã gaºca lui Fenechiu, care, ca ºi haiducul ªapte Cai, ºi-a adus
ceata de ieºeni cu þurþuri la nas — sã umple Palatul Victoria!!!). „ªi
deasupra tuturora, [PROFESORII ºi RUINELE ROMÂNIEI]sã ºi [le]
recunoascã/ Îºi înalþã pocitura bulbucaþii ochi de broascã“ ( iertare,
blagorodnicilor, nu l-aþi vãzut, cumva, pe prispa casei voastre, pe
vicepremierul României, domnul „Nem Sobot-Nem tudo!“, care
rãspunde de educaþia ºi de cultura ºi de… românilor…? NU? Ei,
aºteptaþi-l, cã nu se poate sã nu se înfiinþeze, oriunde s-ar zice cã
mai existã români de dez-românizat…). Ce importanþã ºi folos ar
mai avea/fi sã ne plângem de manualele de Istorie a României, care,
în curând, vor vorbi despre Mongolia ºi Burkina Phasso — dacã ultimele
rãmãºiþe ale ruinelor Sarmizegetusei sunt betonate, la temelia
hotelurilor, ridicate de toate liftele, în Munþii Orãºtiei?…Etc. etc.etc.
ªi la ce bun sã ne plângem de blasfemiile (televizate, sfidãtor ºi coti-
dian, în direct!!! — cu insistenþa apei care bate în piatrã…) — când, în
materie de spirit, presa ( de orice fel!) funcþioneazã ca vulturii hoitari,
ori corbii — de pe „câmpii de bãtaie“??? ªi se ºi împãuneazã-înfãloºeazã
— cu bucata, trãsnind de putreziciune, în plisc! O sã croncãneascã,
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însã, la un moment dat — cãci nu-i lasã ifosul SÃ NU …!!! — ºi atun-
ci… fiecare pasãre (pânã ºi cioara…) pe limba ei piere…

Ce importanþã ºi folos ar avea/fi sã privim greþoºenia de teatru
al „suspendãrii“…cui? A unui individ fãrã onoare, fãrã cuvânt etc. —
care, în opinia mea, n-ar fi trebuit ales NICIODATÃ, de cãtre un popor
sãnãtos, sã-l reprezinte pe acesta din urmã? În ritmul ãsta de
inconºtienþã a votului, ne putem trezi, repede ºi frumos, în viitoare
legislaturi, cu Vanghelie „care este“ ºi cu „nea Gigi“ urlãreþul…

Deci, toate câte se petrec (rãzboaie criminale ale negustorilor
etern deicizi, violenþa absurdã a lui Andrei Gheorghe, a huliganilor
de la meciuri ºi a „cãlãului de la «Virginia Tech»”-SUA-16 aprilie 2007“
. EGAL!!! -, blasfemierea Dumnezeului Creºtin, impostura fariseicã
ºi indiferenþa duse pânã la nesimþire sfruntatã, ale presei ºi opiniei
publice — EGAL!!! –, faþã de blasfemiere ºi deicid… — trãdarea celor
mai elementare legi ºi jurãminte/angajamente, nu faþã de GÃªTI
DE CRIMINALI INTERNAÞIONALI, ci faþã de un/o popor/umanitate
care, de-acuma, parcã nu s-ar mai simþi în apele lui/ei, dacã n-ar
fi trãdat[ã] ºi minþit[ã]… — ºi, deasupra a toate ºi tuturora, Crucea!
— care, mereu, fãrã încetare, îl ridicã, spre rãstignire tot mai irele-
vantã, pe Hristos…) — nu mai fac parte din ultima orã/oarã (de sen-
zaþie, deci de ÎNCÃ viaþã…) — ci din bon ton-ul stupid, al unei epoci
a imbecilitãþii, grosolãniei golãneºti ºi a nesimþirii depline!

„NIL ADMIRARI!...“

CTP-ul, propaganda ºi… ziua naþionalã a
României. Necesitatea „barbariei celei bune“

În seara zilei de 1 Decembrie 2007, Ziua Naþionalã a României
(mai precis, se fãcuse ora 23…), speram sã fiu scutit (mãcar la
acea orã!) de propagandã de doi lei... Ei bine, nu mi-a fost scris...
— dl Cristian Tudor Popescu, marele „boss“ al presei româneºti, cel
care are o mulþime de daraveri morale nerezolvate (ultima dintre
ele þinând de foarte suspecta sa „inocenþã“, în cazul Bogdan Chireac-
multimilionarul în euro-dolari, pe seama Serviciilor Secrete, ºi cole-
gul „de umãr“ al CTP-ului…) a þinut, pe postul Tv Pro-Cinema, un
„speech“, legat de filmul Profetul, aurul ºi ardelenii, al lui Dan Piþa.
În ce calitate? Hmmm… se pare cã în aceea de cinefil al lui
Peºte…cinefil de profesie „al noilor vremuri“, „director de conºtiinþe“
ªI în filmografia româneascã! — (dom’le, cam multe sarcini ºi-au luat
unii, dupã 1989…s-ar putea sã se prãbuºeascã sub ele, ca mãgarii
supraîncãrcaþi…) . ªi nu ºtiu cum naiba, pe unde trece „verbul lor
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inspirat“ (de cine?…), se alege praful din Þarã/Neam…din Adevãr…
din Bine…

În rezumat, ºtiþi ce „scoverze“ mânca ipochimenul cu pricina?!
(… acelaºi „genialoid“ CTP, ingineraºul-tenisman atoateºtiutor care,
la o invitaþie de curtoazie la Antena 1 — invitaþie cam…foarte depla-
satã…, având în vedere cã, totuºi, slavã Domnului, n-au murit, în
România, chiar toþi eminescologii de profesie! — a lui Adrian Pãunescu,
prin anii 1999 — 2000, când bârfa ordinarã la adresa lui Emines-
cu era „în floare“, luând proporþii aberante, a rostit atâtea murdãrii,
mãgãrii ºi inepþii, la adresa lui Eminescu ºi Veronica Micle, pe pos-
tul TV respectiv, încât s-a înnegrit ecranul, ca de ciumã bubonicã…)
— …dar sã ne întoarcem la „comentariul“, cu funcþie de „prolog“ la
filmul Profetul, aurul ºi ardelenii…CTP-ul zis-a cã filmul cu pricina e
un film de propagandã „finã“ (bine mãcar cã-i „finã“, CTP-ule…),
ceauºistã, pentru „înþepenirea“ în minþile românilor a conceptului de
„românaº“ descurcãreþ…a unui fals ºi catastrofal complex de supe-
rioritate al barbarilor de români, care, de altfel, ar trebui sã stea
în genunchi, pânã la sfârºitul veacurilor, în faþa „tehnologiei ame-
ricane“…

ªi se mira omul, pãrând foarte cinstit (poate cã ºi era…ceea
ce îi accentueazã vina ignoranþei ºi imbecilitãþii!) cã românii din film,
de cum ajung în SUA, ajung sã ºtie sã tragã mai bine decât… „pro-
fesioniºtii locului“…ºi cã „românaºii“ proclamã, cu îngâmfare barbarã
ºi total vinovatã, superioritatea palincii, în faþa whiskey-ului…ªi cã,
dupã 1989, ne-am cãpãtat dreptul de a râde de (nu LA!) astfel de
filme.

Bine ar fi fost ca acest individ cu mers de saurian ºi facies
de killer sã înveþe a râde, în primul rând, de suficienþa sa îngreþo-
ºãtoare…ºi poate cã, atunci, am fi fost scutiþi de aberaþiile propa-
gandistice ieftine, de la ora 23, de Ziua Naþionalã a României…(dar
se vede cã scris i-a fost CTP-ului sã se ia de mânã cu Corn(b)el Nis-
torescu, cel care a fost premiat de Bush-ul din rezervaþia SUA, în
2001, pentru osanalele aduse „cruciaþilor“ de peste Ocean, pe când
aceºtia bombardau/distrugeau una dintre cele mai vechi civilizaþii
ale Terrei…).

Dar, s-o luãm sistematic ºi cu calm.
„Românaºul“ descurcãreþ din film nu era altul decât Ilarion

Ciobanu (cãruia i se alãturau excelenþii actori Ovidiu Iuliu Moldovan
ºi Mircea Diaconu), cel care, în rolul lui Traian Brad din Poplaca
Ardealului 1881 (adicã, aflat sub austrieci ºi unguri, dar ºi dupã ce
România-Mamã trecuse prin Rãzboiul nostru pentru Neatârnare,
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1877 — 1878 — cum frumos îºi intituleazã cartea sa de prozã do-
cumentaristicã George Coºbuc…). Aflat, cu fratele mai mic, Romi,
într-un tren din SUA, vãzând cã bandiþii lui Groghan trag înspre tren,
Traian Brad îi zice lui Romi, foarte cumpãnit întru bun-simþ româ-
nesc, cuvinte pe care „capelura“ CTP-ului le-a fãcut sã alunece pe
lângã nestematele sale urechi clãpãuge: “ Stai, Ròmi, domnii au tre-
bile lor, noi pe ale noastre! Nu ne bãgãm! Dupã ce ºi le vor termi-
na, plecãm ºi noi, în treaba noastrã. “ Dar, când vede cã „domnii“
bandiþi trag ºi-nspre el, Traian Brad o ia la fugã, cu tot cu Romi,
din tren…

…Suntem în 2007, ºi filmul acesta este mai actual decât crede
„geniul“ CTP-ului: americanii („domnii“…bandiþi!), departe de a-ºi rezol-
va treburile între ei, „trag“ înspre lumea întreagã, OBLIGÂND LUMEA
SÃ…SE OCUPE DE TREBURILE LOR!!!…ªi în locul lor, de multe
ori…(…cum face SUA, „pãcãliciul“ lumii ºi pãcãlitul Israelului, cu „axa“
Bucureºti-Londra…pe care axã s-au înºirat, ciudat, la concurenþã
cu NATO, ºi toate statele, vechi ºi noi, ale UE…Halal „concurenþã“
SUA-Europa! Pãi, cum naiba Rockefeller-ii SUA sã fie CU TOTUL ALTCE-
VA decât Rotschild-ii Europei! Ar fi absurd! De-un neam sunt ºi
de-o simþire...).

…Sã stãm în genunchi, noi, barbarii, în faþa geniului ºi moralei…
americane…Mãi, sã fie! Dar cu cine o fi fãcut istoria CTP-ul, de nu
ºtie cã toatã slãvita „tehnologie americanã“ este, de fapt…germanã?!
Cã americanii FURÃ de sting, ªI AZI, toatã materia cenuºie a Terrei?!
...Când a cãzut Berlinul, s-au ºi fãcut nevãzuþi ºi toþi oamenii de
ºtiinþã/cercetãtorii/inventatorii, unii „susþinuþi“ de sub braþi de Estul
stalinist, dar, cei mai mulþi, de Vestul american…(ªi poate n-ar fi lip-
sit de interes sã aflãm ºi noi ce au fãcut americanii, cu toate do-
cumentele sustrase din casa lui Nicolae Teslea, istroromânul CU ADE-
VÃRAT GENIAL — cel care dezlegase taina energiei universale
eterne…). Iar la NASA lucreazã peste 200 de români, baºca alte
sute de ruºi, cehi, japonezi etc.

ªi CTP-ului amnezic îi scapã faptul cã, în majoritate (excludem
nobilii protestanþi francezi, alugaþi din patrie de persecuþiile religioase
ºi retraºi în statele din Sudul SUA…dacã nu erau nobili, n-ar fi pãþit-o
aºa de rãu, în Rãzboiul de Secesiune, sudiºtii…) sunt urmaºii vaga-
bonzilor, golanilor ºi criminalilor, scãpaþi din spânzurãtorile
Europei…(asta e valabil, de fapt, pentru TOT CONTINENTUL ame-
rican… — de la sud la nord ºi…”viþãvercea“…).

Moralã ºi Drept american, da, CTP-ule?! Morala ex-guverna-
torului de Texas, George W. Bush, care a câºtigat alegerile prin „mâna
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binecuvântatã“ (ca aia a lui Maradonna…) a lui frate-su, „boss“-ul
de Florida?! …George W.Bush, cel care a respins apelul la clemenþã,
înaintat de un dement cu acte în regulã?! — care a fost prãjit pe
scaunulelectric!!!…cel care a respins apelul la clemenþã al unui
(atenþie!) NEGRU, acuzat cã ar fi ucis pe cineva într-o parcare,
NOAPTEA, SINGURUL MARTOR AL „CRIMEI“ FIIND UN PAZNIC BEAT
MORT, CARE ERA LA O DISTANÞÃ DE PESTE 100 DE METRI DE
LOCUL FAPTEI?!…Care negru a fost prãjit, aºijderea, pe scaunul elec-
tric (...sã observãm „creºtinismul“, civilizat ºi democratic, al pedep-
selor americane, deci al Dreptului american...). George W. Bush care,
precum toþi preºedinþii celei mai „nobile“ ºi „cruciate“ naþiuni de pe
Pãmânt, face parte, pe viaþã, din loja satanicã „Skull and bones“ —
„Craniu ºi oase“! Halal, CTP-ule! De cap sã-þi fie!!! Probabil cã îþi doreºti
din inimã ºi faci totul (deocamdatã, reuºeºti doar la nivel de …
„facies“…), pentru a fi tovarãº de lojã cu „moralii“ ãºtia, ºi cu „supuºii“
lor, cei mai teribil manipulaþi oameni de pe Terra (…mai crunt manip-
ulaþi chiar decât românii…ceea ce nu-i puþin lucru…).

Sau poate cã CTP-ului îi fãceau cu ochiul obiceiurile pãgân-fari-
seice ale mormonilor poligami, din filmul cu pricina?! — obiceiuri care
revoltau bunul-simþ cumpãnit, al ardelenilor creºtini, din familia BRAD?!
Eu ºtiu? N-aº prea zice...

…ªi, hai sã terminãm bâlciul ãsta pe care l-ai stârnit dum-
neata, CTP-ule, prin spusele domniei tale, care se instituie într-una
dintre cele mai abominabile propagande antiromâneºti ºi anti-
bun-simþ, din câte s-au perindat pe ecranele fosforescente ale tele-
viziunilor, din 1989 încoace: da, ºi ce mirãri te mai contorsioneazã,
stimate domn?! Cã românii din filmul lui Piþa „învaþã, dintr-un foc,
sã tragã mai bine decât profesioniºtii locului“?! Da, e drept, cu „pro-
fesioniºtii“ locului numit SUA nu-i bine sã te pui, cã n-au niciun fel
de scrupule, cum am vãzut mai sus, „de la vlãdicã pânã la opincã“…
Dar Traian Brad fãcuse parte din eroicele detaºamente de volun-
tari ardeleni care, înºelând vigilenþa austro-ungurilor, au trecut hotarul
Carpaþilor ºi s-au alãturat fraþilor lor, la Plevna, pentru cã simþeau
cã libertatea de dincolo de munþi e ºi libertatea lor, precum este
libertatea oricãrui român, oriunde ar locui el (…ceea ce guvernanþii
noºtri, din frãmântatul an al „Cazului Italia“ uitã total sã
declare/proclame, sã apere etc. etc.!!!). Citeºte domnia ta CTP-ule,
cartea lui Coºbuc, Rãzboiul nostru pentru Neatârnare — documen-
tatã la faþa locului (câmpiile ºi satele din jurul Plevnei, dar ºi vorbind
cu þãranii din sute de sate româneºti, nu foarte mult dupã 1878…)
— ºi te vei cruci cât de ULUITOR (pentru o lume întreagã, dar domnia
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ta nu vrei sã faci parte din „lume“, ci, pasãmite, din „Skull and bones”-
ul american, îþi produce o plãcere orgasmicã sã te umileºti în faþa
„cruciaþilor“ cu douã oase, încruciºate peste un craniu…) DE EROIC
s-au purtat „barbarii“, „sãlbaticii“ ãºtia de români, când a fost vorba
sã-ºi dobândeascã Sfânta „Neatârnare“, de care vorbeºte patriotul
Coºbuc…Da, „românaºii „ºtiau sã tragã mai bine cu „puºcoacele“
lor, decât turcii, cu armamentul produs de infernalii negustori englezi
(„suporterii“ otomanilor pãgâni, împotriva creºtinilor…) ai firmei
Gatling…ªi, în general, ar trebui sã se ºtie cã românii au geniu în
toate, chiar ºi în rãzboi, dacã trebuie sã lupte — din moment ce,
deºi Þãrile române nu mai intraserã într-un rãzboi de cca. douã se-
cole, Plevna a încremenit Pãmântul de admiraþie, faþã de avântul ºi
spiritul de sacrificiu românesc…Hotãrât lucru, nu suntem „neam de
sclavi“, cum sugera pânã ºi un autentic intelectual, Cioran, ceva mai
spãlãþel decât ingineraºul atoateºtiutor, autoritatea lui Peºte… Pythia
olteanã — CTP-ul…

…Dar, în finalul acestor glose pe seama afirmaþiilor unui „direc-
tor de conºtiinþe“ (?!) din România contemporanã, aº dori sã adaug
ceva. Am vãzut, azi, o armatã defilând, pe sub Arcul de Triumf
bucureºtean, o armatã care nu mai apãrã interesele naþionale
româneºti, ci slugãreºte (la modul MERCENAR! — precum albanezii
Evului Mediu balcanic...) NATO ºi, deci, Imperiul cel mai barbar, din
câte au existat în istorie — SUA (îmi mãsor foarte bine cuvintele: SUA
nu se comparã nici mãcar cu îngâmfatul Imperiu Roman, care, totuºi,
nu clintea temple ºi zei, din þãrile/locurile cucerite…chiar un ziarist
american, în noaptea când SUA a început revoltãtorul bombarda-
ment apocaliptic asupra Bagdadului, a fãcut afirmaþia cã „aºa o invazie
nu s-a mai pomenit de pe timpul lui Ginghis-han ºi Timur Lenk“…iar,
peste câteva sãptãmãni, acelaºi ziarist a fãcut o afirmaþie stupefi-
antã, pentru orice om civilizat…ce-o mai fi însemnând, azi, „sã fii
civilizat“?!: primul obiectiv devastat de armata americanã a fost nu
unul militar, ci…MUZEUL NAÞIONAL DIN BAGDAD!!!).

Deci: ce viitor aºteaptã, trebuie sã doreascã românii — pen-
tru România?! E clar, nu unul rãzboinic, pentru cã monopolul
rãzboaielor este al cu totul altora decât românii! Atunci?! Opinia mea,
statornicã, este cã România ar trebui sã se instaleze, cum a ºi fãcut-
o, în mileniul I d.H., în „barbaria cea bunã“ — în dispreþul total faþã
de toate „normele“ europene ºi mondialiste (nu mondiale!). Faþã de
orice „tehnologie americanã“ (militarã, de manipulare etc. etc.). Adicã,
aºa cum i-au dispreþuit pe romani ºi armatele ºi „gãselniþele“ lor (pre-
cum, azi, „geniul tehnic american“, de care vorbeºte CTP-ul…) ºi s-au
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retras în comunitãþile lor tainice, închise ºi ferite de contaminarea
cu tot ce însemna „romanitate“ — românii trebuie sã-i dispreþuiascã
ºi pe ateii ºi ginghis-hanii zilelor noastre — sã respingã ºi sã dispre-
þuiascã orice invazie materialã, având suportul forþei spirituale… —
toate „e-urile“ ºi substanþele cancerigene, toate „sirenele odiseice“
ale ideologiilor contemporane… — orice încercare a mondialismului
de a proclama metastaza anti-spiritualã în organismul terestru. E
mai greu decât în mileniul I d.H. — DAR NU IMPOSIBIL!!! Forþa ºi va-
loarea României nu stau (poate cã unii regretã — eu — NU!) în fru-
museþea uniformei militare ºi în sofisticarea, clipã de clipã mai mare,
a echipamentelor militare. NU! Forþa ºi valoarea României sunt
ascunse, CA ÎNTOTDEAUNA DE-A LUNGUL ISTORIEI NOASTRE MUL-
TIMILENARE!) în templele zalmoxiene/mânãstirile/bisericile creºtine
ºi-n credinþa noastrã, în mediul natural curat, în munþii plini de dum-
nezeiascã energie!!! Nu dispreþuiþi cele ce spun acum (a mai spus-o
asta — sub o formã mai curând meditativã, decât de reþinut reproº…
— cineva cu mult mai de soi decât mine — Lucian Blaga, cel cu „teo-
ria sabotãrii istoriei de cãtre români“... — iar azi o proroceºte un
olandez/neamþ, ciudat ºi misterios: Jan van Helsing): au venit, din
nou, vremuri ale retragerii în MUNÞI ºi în SINE — în GOSPODÃRIILE
DE LA ÞARÃ ºi în SFÂNTA FAMILIE (cea mai de nebiruit cetãþuie,
dupã aceea a Spiritului/Credinþei Strãmoºeºti!)!!! Altfel, vom dispãrea
în beznã, dimpreunã cu toþi „zombii“ care încep sã miºune pe pla-
neta Terra…ºi, vorba lui Eminescu, dacã noi, românii, nu pãstrãm
candela aprinsã, de unde va mai lua lumea LUMINA? 

Tot aºa ca omul genial Eminescu, spune ºi Domnul nostru Iisus
Hristos-Mântuitorul, cãtre apostoli: „Voi sunteþi sarea pãmântului.
Dar dacã sarea îºi va pierde tãria, cu ce se va sãra ea?“ (Evanghe-
lia lui Matei, 5, 13).
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CONCLUZII

Necesitatea reperului moral-social
stabil: Divinitatea

Chiar dacã legea progresului continuu s-a dovedit, în mare
parte, falsã — cãutarea sincerã de soluþii sociale de viaþã, ambiþia
viguroasã de a depãºi limitele ignoranþei ºi a veni în întâmpinarea
Creatorului Divin, Marele Plãnuitor al destinului uman cosmic — este
o garanþie cã, undeva, cândva, omenirea, în chip real, va produce
restauraþia valorilor eterne, iar aceastã garanþie, care nu poate fi
oferitã decât prin forþe ºi sacrificii dezinteresate, generoase, sublime,
eroice — nu poate fi dãruitã decât de tineri. De categoria psiho-spi-
ritualã a „tinerilor“. De generaþia de tineri responsabilizaþi, conºtienþi
de rãspunderea lor în faþa istoriei terestre, ca oameni întruchipând
Profilul Istoric al Omului, Idealul (dorinþã ºi voinþã de exprimare ºi
împlinire, material-spiritualã) Omului Terestru.

„Supremul Bine“, cum îl numeau cei din triada înþelepþilor an-
tici: Socrate, Platon, Aristotel.

Forþele spirituale tinere :
a — dacã vor fi educate în direcþia generozitãþii spirituale, a

orizontului spiritual deschis ºi liber spre „sus“ — iar nu al unui pozi-
tivism meschin ºi fosilizat în automatismele de „animal de pradã“,
strict orizontalizat(sub zodia „economicului“);

b — dacã vor fi convinse sã accepte cunoaºterea ºi aprofun-
darea Legii-Normã( în semnificaþiile ei adânci, vitale) ºi a sistemului
general de funcþiune socialã — în mod sigur, vor gãsi soluþii nu numai
noi, ci ºi mai fiabile ºi viabile, multiple ºi cu grad de soluþionare mai
înalt. Se vor angaja într-o autenticã spiralã a reformei sociale ºi morale
( nu în simulacre „reformiste“) — aºa cum s-a întâmplat în toate
momentele critice ale istoriei omenirii : tinerii minoriþi au deblocat
Biserica Occidentalã, scoþând-o din criza de credibilitate, care a pro-
dus, pe cale de consecinþã, tirania religioasã a sistemului inchizito-
rial ; tinerii artiºti, savanþi ºi exploratori — au deblocat Evul Mediu
( care alunecase în manierism factice) — spre Renaºtere(vizionarul
rus Nikolai Berdiev, din secolul XX, profetizeazã,, pentru vremile ime-
diat „viitoare“, Un Nou Ev Mediu — re-spiritualizat, din nou extatic
ºi re-armonizator, re-semantizator al istoriei — prin redarea dimensiunii
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divine, cãtre socialul uman8); tinerii masoni ai veacului 18 au deblo-
cat sistemul social feudal ( încrâncenat în forme golite de divin, în
absolutismul despotic, cu pretenþii de drept divin, arogant ºi distruc-
tiv de avânturi creative), spre democraþie (care, la începutul ei, pãrea
realã…) — ºi tot tinerii au achiesat primii ºi la idealurile anului (est
ºi central-european) 1989, doar cã, peste tot în Centrul ºi Estul
Europei, a existat o capcanã, gen „Piaþa Universitãþii“-Bucureºti —
revelatã mai degrabã sau mai târziu, cu amãrãciune. Forþele tinere
nu trebuie mãcinate, pervertite ºi exasperate — ci folosite în mod
loial, vizionar, curat — determinate, printr-o educaþie prealabilã, de
înaltã ºi susþinutã þinutã spiritualã, sã se „înjuge“ singure, cu entu-
ziasmul specific vârstei, la operaþia denumitã „ameliorare socialã“.
Numai aºa se pot ele purifica ºi lumina, constant, întru Idealul Uma-
nitãþii — fãrã a se înþepeni în starea psiho-spiritualã, numitã „bãtrâ-
neþe“, ci pãstrând, chiar în vârsta senectuþii, flexibilitatea ºi
generozitatea extremã, atât de vie, a stãrii spirituale de „tineret“.
Cãci, dupã cum credem a se vedea, nu existã un real conflict al ge-
neraþiilor, decât atunci când cei vârstnici se încãpãþâneazã sã sem-
nifice „cei bãtrâni”-îmbãtrâniþi — ºi sã-ºi aroge drepturi pe care nu
le au, în virtutea unor „virtuþi”deloc onorabile: îºi apropriazã, fãrã
sã ºi merite, din punct de vedere medical, toate anchilozele psiho-
spirituale posibile — lucru care duce, inexorabil, la atitudini egoiste
ºi tiranice. „Bãtrâneþea“ ºi „Tinereþea“ se dovedesc a fi, în cele
din urmã, dar, de fapt, în primul rând — categorii psiho-spirituale ºi
grade de atitudine volitivã( în cazul celor ce vor sã arate ºi sã fie
„bãtrâni“, este ºi complacerea de a arãta ºi a fi astfel — iar despre
„tinerii“ cu prejudecata cã ei trebuie sã fie cu totul altceva[?] decât
generaþia anterioarã, iar dacã nu sunt, se autoblocheazã moral-spi-
ritual, se poate spune, la fel, cã se complac într-o atitudine cate-
gorisitã, doar, drept „tânãrã“ — hyppies, rockers, rappers, punkers
etc. — dar, în realitate, „îmbãtrânitã”prematur, fãrã finalitatea, neliniºtea
creatoare ºi forþa de a fi ºi însemna tinereþe autenticã). „Le lipseºte
educaþia“ — spunem . Dar chiar li se dã educaþia adecvatã, într-un
mediu social adecvat, de cãtre factori educaþionali adecvaþi(fie ºi
ca atitudine ºi nivel spiritual) ºi de bunã-credinþã? O educaþie care

8 — Nikolai Berdiaev, Un Nou Ev Mediu, Omniscop, Craiova, 1995 — ºi Sensul
istoriei, Polirom, Iaºi, 1996, p. 197: „Trebuie sã aibã loc o anumitã mutaþie lãun-
tricã, dupã care istoria universalã nu se va mai înfãþiºa în perspectiva fluxului dis-
trugãtor al timpului, ci din perspectiva eternitãþii, a istoriei celeste. Istoria universalã
se va întoarce în adâncime, ca un moment din veºnicul mister al Spiritului“.
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sã stimuleze în ei generozitatea ºi energiile constructive, specifice
(în mod normal…) vârstei tinere?…

*

Tot „tânãr“, din categoria „generoºilor“ cu spirit de autosa-
crificiu pentru cetate, a fost ºi Pytagora, atunci când a gândit Legile
morale ºi politice9 — pe care, la bãtrâneþe(bãtrâneþea strict bio-
logicã!), le-a împãrtãºit ºi aplicat, cu mare succes, crotonienilor.
Redãm, mai jos, câteva meditaþii pytagoreice asupra legilor ºi ati-
tudinii de cetãþean a omului, care trebuie sã se dedice „tinereþii“
(ca stare spiritualã) cetãþii — meditaþii pe care, dacã va deveni conºtient
de misiunea sa mesianicã, orice tânãr responsabil ºi le va însuºi,
cu siguranþã, ca fiind ale minþii ºi sufletului sãu curat ºi luminat de
bunãvoinþã — ºi va purcede la munca socialã, lepãdându-se de fo-
biile ºi obsesiile sale vindicative, împotriva „bãtrânilor“ . Cãci orice
atitudine vindicativã se întoarce, cu mare suferinþã ºi creând pre-
mizele sterilitãþii vieþii — împotriva celui care crede cã se rãzbunã pe
alþii. Cel ce se rãzbunã, pe sine se loveºte cu nulitatea faptei — cãci
îºi concentreazã forþele pe un sector extrem de limitat ºi marginal
al existenþei, ºi nu mai poate ieºi dintr-însul, devenind prizonierul pro-
priei rãzbunãri, deci pierzându-ºi principala forþã a tinereþii: libertatea
spiritualã.

a — „Aceastã carte nu e destinatã celor ce trec, ci genera-
þiilor care vor veni. Legiuitorului oamenilor îi trebuie suflete nepri-
hãnite, minþi tinere care sã se lase marcate de pecetea adevãrului
ºi sã-i pãstreze urma.“

b — „Aceastã carte e rodul unei vieþi. Nu înseamnã prea mult
viaþa unui om, când e vorba de o carte care va sluji drept pildã întregii
omeniri.“

c — „SESOSTRATOS primi în Theba toatã cinstea ce se dã în-
vingãtorilor, pentru cã omorâse niºte oameni. PITAGORA avu «cin-
stea» de a fi prigonit, pentru cã dorise sã reînnoiascã speþa umanã.“
[Da, omul nou, spiritualizat, MIHAELIC, am zice azi, în era creºtinã
— nedepinzând exclusiv de ereditate, omul pe care ºi l-a dorit, mereu,
Legislatorul sincer ºi cinstit, „tânãr“, al oricãrei cetãþi umano-
terestre…]

d — „Legiuitorule! Nu îþi vinde legile poporului; dacã sunt bune,
nici poporul cel mai bogat nu va avea cum sã le cumpere.“

9 — Pytagora, Legile morale ºi politice, Antet, Buc., 1999.



188

e — „Legiuitorule! Pune-þi toatã viaþa ºi înþelepciunea la bãtaie,
nu ca sã transformi oamenii într-un popor, ci mai degrabã, poporul
în oameni:“

f — „Taie unghiile poporului, dar nu-i spãla capul cu propria-i
urinã; pedepseºte-l, fãrã sã-l înjoseºti.“

ªi, aparent fãrã legãturã cu preceptele enunþate mai sus, dorim
a convinge tineretul ºi“bãtrânii“ Cetãþii moderne, în egalã mãsurã,
asupra valabilitãþii eterne a judecãþilor ºi capacitãþilor de idealitate
ºi pedagogie social-politicã sublim-înaltã, ale „vechilor“ înþelepþi, buni
sã dea lecþii oricând, pentru oricine, locuitor în istorie — ºi citãm
urmãtoarele: „Poporului care se plânge de sãrãcie, dã-i pâine, ºi nu
libertate“… ºi: „Rãmâi sclav dacã nu preþuieºti mai mult decât stãpânii
tãi. Poporule! Numai virtutea are dreptul sã se rãscoale.“10

*
Tineretul trebuie, credem noi, sã-ºi re-însuºeascã aceastã men-

talitate a autosacrificiului, în slujba Legilor Binefãcãtoare Cetãþii, prin
care legi, energiile omenirii sunt eliberate spre sinele ei adevãrat:
Dumnezeu. Cãci pãcatul care a „îmbãtrânit“ variatele sisteme de
guvernare, diversele variante de sisteme sociale — pãcatul comun
al tuturor sistemelor sociale, gândite ºi puse în practicã, în ultimele
douã secole (care secole se identificã ºi cu o lentã, dar neîntrerup-
tã diminuare a gradului de implicare a generaþiei tinere în treburile
Cetãþii) — este ignorarea unui reper moral-spiritual stabil, în opera
de construcþie socialã. Iar un reper autentic stabil nu poate fi decât
divinitatea. 

Arhimede cerea un punct de sprijin în spaþiu, pentru a putea
rãsturna pãmântul-universul. Noi (care avem de gând nu sã rãs-
turnãm, ci sã construim) trebuie sã gãsim un punct de sprijin înãun-
trul nostru, pentru a ne încumeta la reformarea mentalului, în ve-
derea exprimãrii lui într-o lume amelioratã, atât material, cât, mai
ales, moral-spiritual. Cãci numai materialismul dialectic marxist (ºi,
pe urmele lui, liberalismul „consumist“…) stãruieºte în a acorda prio-
ritate material-economicului, în raport cu Spiritul. Atunci când tine-
rii vor înþelege acest comandament moral(concentrarea cãtre spirit,
aducerea acestuia în emergenþa istoriei ºi evaluarea-“exploatarea“
acestuia în plan ontologic) al tuturor generaþiilor tinere — evident
cã vor pãrãsi zona cenuºie a non-implicãrii sociale ºi pe cea neagrã
a infracþionalitãþii (de confruntare violentã ºi sterilã, distructivã ºi

10 — Idem, p. 136 ºi p. 91.
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autodistructivã, cu societatea — societate care ar trebui sã fie ºi a
lor, sau: în primul rând, a lor) ºi vor face multe pentru a lua în
stãpânire, materialã, mentalã ºi moralã — societatea. Societatea,
pe care, acum, o privesc cu neîncredere ºi rezervã prea mare, ca
pe un element strãin de existenþa lor, ba chiar o resping, deseori.
Dar rezerva excesivã nu se transfigureazã în dorinþa de a propune
soluþii alternative, existenþiale. Ieºirea din rezervã, din naufragierea
în provizoratul derizoriu ºi simpla supravieþuire — trebuie propovã-
duitã, demonstrându-i-se necesitatea imperativã, în mod insistent
ºi foarte concret, printr-o educaþie care sã re-aºeze acest tineret
între limitele sãnãtãþii moral-spirituale. Prea mult „spleen“ ºi „malaise“
stricã: una-i o „vacanþã“ spiritualã scurtã ºi, poate, necesarã (o „aven-
turã“, o „fantezie“ inofensivã), ºi alta e prelungirea, parcã la nesfârºit,
a stãrii(complãcute) de boalã social-spiritualã. Dãuneazã tuturor,
aceastã „boalã lungã, moarte sigurã“.

ªi societatea, ca ºi Dumnezeu, are nevoie de „credincioºii“
ei. De un cult, prin care Cetatea sã nu fie lãsatã în paraginã,
abandonatã haosului, neantului. Unde se vor refugia, tinerii „bol-
navi“, prin complacere, în cazul când vor constata, prea târ-
ziu, dupã ce-au dat de pãmânt cu Legea ºi Cetatea — cã boala
nu e bunã? Nu vor avea unde sã „cadã“. 

Re-învãþaþi cu Legea, deci cu funcþionarea socialã normalã —
ei vor veni cu soluþii ameliorative, pentru toþi. Cãci nimeni nu e atât
de nebun încât sã afirme cã nu vrea sã fie mai bine, cã s-ar fi epuizat
variantele binelui . Tinerii, re-conºtientizaþi, re-responsabilizaþi social,
prin înþelegerea rostului Legii (ceea ce grecii numeau Logos-Ordine,
iar creºtinismul numeºte Poruncile lui Dumnezeu, Ordinea Divinã)
vor re-deveni port-stindardul evoluþiei umanitãþii terestre.

E drept cã istoria aratã cã tineretul, mai mereu, este arun-
cat, cu insistenþã, în potenþialitate, dupã momentele strãlucitoare,
de eroism social — în rãstimpul perioadelor de stabilizare ºi aºezare
socialã (explozia tânãrã nu este propice aºezãrii-stabilizãrii unor stãri
sociale, proaspãt dobândite) — dar, mereu, la fel de insistent, superb
încãpãþânat, acelaºi tineret, sau imediat urmãtorul — se repede, inexo-
rabil, fãrã greº, în fruntea forþelor nu de destabilizare, ci de restabilizare
socialã pe un palier mereu, constant — superior calitativ-spiritual.
Cãtre definitiva ªTIINÞÃ — acel „bine suprem“ al anticilor înþelepþi —
„bine suprem“ pe care Orbul Vizionar, HOMER, l-a numit „CHIPUL ªI
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ASEMÃNAREA DIVINULUI“.11 Iar creºtinismul îl numeºte „chipul ºi
asemãnarea cu Dumnezeu — Restaurarea Stãrii Paradisiace.“

Comunismul liberal, cancerul U.E. ºi de
la cine a învãþat Bãsescu… filosofie

Nu e pentru prima oarã când remarc cã, de fapt, comunis-
mul agresiv n-a fost inventat de epoca modernã, ci doar perfecþionat,
dupã Revoluþia Francezã din 1789, de cãtre „maeºtrii“ iluminato-
liberalo-burghezi. Totdeauna, de când e lumea-lume, mai ales de când,
vorba lui Rousseau, s-a trezit unul sã înconjoare o bucatã de pãmânt
cu sârmã/sfoarã ºi sã proclame: „Asta e a mea! Feri, cã dau cu
parul“ — ºmecherii, numiþi eleganto-savant: „conducãtori/cârmuitori/
diriguitori de popoare“, au avut tendinþa cinicã de a transforma nea-
muri dãruite de Dumnezeu, blânde ºi la locul lor, cu foarte diverse
ocupaþii ºi gânduri… — în gloate stupide ºi nivelate pe creier, pe care
sã le manipuleze/cârmeascã/diriguiascã într-o singurã direcþie: „stu-
piditatea orientatã politic“, adicã prostirea cu rost ºi folos… — atât
de necesarã unei „guvernãri“ (a se citi, „pre limba“ cronicarului: „beliri
a ºapte piei de pre om“!!!) liniºtito-confortabile…ºi foarte rentabile,
pentru o mânã de ºmenari obraznici (dar, precum se ºtie, „obraznicul
mãnâncã praznicul“!). Conta extrem de puþin dacã aceºti ºmecheri
aveau în fruntea lor regi, împãraþi, preºedinþi… (excepþie au fãcut
doar voievozii Rãsãritului Sud-European, mai cu seamã ai celui valah…
— care ºi-au scuipat, þãrãneºte-ciobãneºte, în palme, ºi s-au apu-
cat, din pragul gospodãriei/mocºei/moºiei de Neam, de hãcuit oºti-
rile fãrã numãr ale musulmanilor lacom-nãvãlitori… — devenind ei,
voievozii, poate fãrã sã vrea, dar poate luminaþi fiind de însuºi Hris-
tos… — însã asta-i treaba lui Dumnezeu, nu a noastrã… — autentici
„aleºi ai Domnului“, AUTENTICI ªI BUNI PÃSTORI DE NEAM CU MI-
SIUNE SFÂNTÃ!!!…misiunea de a-l apãra/pãstra, în inimile europe-
nilor, pe Hristos Mântuitorul/Luminãtorul Întregii Lumi!!!) …treaba
lor tot „ºmenãrealã“ ºi „fraierealã de mase prostite“ se chema. Iar
propaganda, cã se fãcea peste gard, din uliþã, prin pristavi nãimiþi
cu ziua… — sau prin televiziune…, tot metodã de obþinere a oribil
de monotone/”comuniste“/orbite/paralizate la creier „gloate“, din
onorabile ºi vii „neamuri“, era…Poate sã fi fost oarece diferenþe la

11 — Cf. Platon, Republica, în Opere, vol. V, ESE, Buc., 1986, p. 298, 501b:
„Imaginea pe care ar obþine-o despre oameni, realizând prin amestec ºi îmbinare de
ocupaþii ceva care seamãnã, într-adevãr, cu un adevãrat bãrbat ºi având drept cãlãuzã
acel principiu existent în oameni, pe care Homer l-a numit «chipul ºi asemãnarea
divinului»“.
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subtilitatea „procesului în desfãºurare“…dar rezultatul final tot tâm-
pirea „globalã“ a fost ºi rãmâne…: masiva tâmpire sclavagistã,
masiva tâmpire feudalã, masiva tâmpire burghezo-îmborþoºatã
de bani ºi ipocrizie/minciuni, masiva tâmpire comunisto-bolºevico-
stalinistã (ipocrizie/minciunã tot pentru sporirea „burþii“ de bani,
fireºte!). Sãrmanul Hristos-Dumnezeu a cam fost lãsat pe-afarã, prin
frigul uitãrii/pãrãsirii, în toate aºa-zisele „orânduiri ale politichiei“
ºmenarilor omenirii…Nimic, dar ABSOLUT NIMIC, din sfintele învãþã-
turi ale blândului nazarinean, n-a fost aplicat de omenirea condusã
de aceºti ºmenari politici…ci doar criminal distorsionatã a fost învãþã-
tura hristicã, spre folosul pãcãlicilor…cã se numeau ei „cruciaþi“,
sau „descoperitori de lumi“, sau „bush-mani“/neo-cruciaþi…Doar crimã
ºi hoþie, (ATENT ªI DIN VREME) PLANIFICATE!!!

Aºa cã nu mã mir deloc de manevrele epocii aºa-zis „liberale“
actuale, de a pãcãli ºi nenoroci, în Europa de azi, „masele“ atâtor
neamuri vii ºi având o istorie cu mult duh ºi personalitate (…Voiesc,
dumnealor aºa-zis „liberalii“, a le lua pânã ºi Duhul din piept…: imnul,
steagul, moneda…suveranitatea!!!…pe Dumnezeu-Hristos/afirmarea
civilizaþiei creºtine!!!…ºi ce le mai rãmâne Neamurilor, mãi, hãme-
siþilor ºi neistoviþilor în lãcomie?!). Atâta doar cã stau ºi mã gân-
desc cât le va merge, acestor pãcãlici… — cãci îmi vine greu sã cred
cã o mânã de oameni, oricât de brezi vor fi fiind ei, pot transforma
în gelatinã, pentru vecie(!!!), minþile elementelor unor entitãþi divine,
cum sunt Neamurile VII ale Pãmântului…

Evident, primul meu gând se îndreaptã spre Marea ªmenã-
realã Contemporanã, numitã „Uniunea Europeanã“ — UE…

Iatã ce spun Christopher Booker ºi Richard North (în lucrarea
lor comunã Uniunea Europeanã sau Marea Amãgire — istoria
secretã a construcþiei europene, Antet, Buc., 2006), în legãturã
cu unul dintre cei doi masoni-naºi, amândoi niºte taraþi ºi frustraþi,
plini de „zãcãturã de urã“ contra omenirii, ca niºte broaºte râioase
gigantice…fraþi-masoni care au ocupat poziþii superioare în Liga Na-
þiunilor („fratele“ englez Arthur Salter, stimulatorul „euro-schizofre-
niei“ Angliei, ºi „fratele“ francez Jean Monnet, cel ce ura „statul-naþi-
une“ ºi „democraþia“…) ºi au „gândit“ planul a ceea ce se va numi
(ºi chiar se numeºte!) UNIUNEA EUROPEANÃ: „Problema era cã vi-
ziunea unei lumi perfect planificate, creatã de tehnocraþi eficienþi,
putuse pãrea atrãgãgtoare atrãgãtoare — în teorie. În practicã, însã,
pânã la urmã a devenit clar cã acea viziune nu avea nicio legãturã
cu realitatea omeneascã. Nicio laturã a ei nu funcþiona aºa cum se
intenþionase, pentru cã rigiditatea sa tehnocraticã nu era valabilã
decât pe hârtie ºi în capetele oamenilor. Odatã ce s-au investit resurse
gigantice pentru a transpune în realitate viziunea abstractã, curând
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a devenit clar cã visul nu dusese decât la un coºmar.(n.mea: coºmar-
coºmar, dar al naibii de profitabil coºmar, prin exploatarea, fãrã
scrupule, a fraieriþilor, fraieriþi-mai-vechi- intraþilor sau mai fraieriþi-
mai-nou-intraþilor în UE, cei intraþi în genunchi, precum valahii
României!!!… — câtã vreme fraieriþii încã dorm duºi, cãlare pe…
coºmar…!!!). Pentru Monnet, echivalentul dorinþei lui Le Corbusier
de a demola oraºele vechi ale trecutului era ura lui faþã de statul-
naþiune. Visul sãu strãlucitor era acel guvern supranaþional al viitorului,
condus de tehnocraþi, înãlþându-se mai presus de toate complica-
þiile naþionalismului ºi ale democraþiei (s.mea). La fel ca în cazul lui
Le Corbusier, posibilitatea neaºteptatã ca acest vis sã se împlineascã
a fost creatã de al Doilea Rãzboi Mondial (n.mea: sunt absolut con-
vins cã cel de-al Doilea Rãzboi Mondial a avut cu totul alþi vinovaþi
ºi cu totul altfel de þinte, decât cei/cele declaraþi/declarate ºi con-
damnate oficial, din moment ce TOCMAI FINANÞATORII/
BANCHERII/PROFITORII DIRECÞI AI RÃZBOIULUI NU AU COM-
PÃRUT ÎN FAÞA TRIBUNALULUI DE LA NÛRENBERG!!!). ªi, tot
la fel ca visul lui Le Corbusier, ºi cel al lui Monnet a devenit în cele
din urmã o sursã de inspiraþie pentru o întreagã generaþie nouã de
tehnocraþi ºi funcþionari publici, susþinuþi de elitele politice ale Europei
de Vest, pentru care «proiectul» oferea ºansa de a juca un rol cen-
tral în cea mai mare aventurã politicã a epocii lor.“

Vã daþi seama, oare, cã tot acest „construct“, cãruia, de 18
ani, i se face reclamã, în România, ca la pasta de dinþi Blend-a-med
(…dar, dacã „cumpãrãtorii“ se dovedesc refractari la „consum“, sunt
mânaþi ca vitele la abator, ÎN INTERIORUL CONSTRUCTULUI CELUI
DEMENT!!! — prin toate mijloacele de constrângere imaginabile ºi non-
imaginabile…)ESTE RODUL MINÞII UNOR NEBUNI ªI MANIACI???!!!
ªi, ca somnambulii, noi acceptãm ºi urmãm acest „proiect“, în toatã
amploarea lui SINUCIGAªÃ!!! — îl urmãm cu…entuziasm: entuziasm
„somnambulesc“, fireºte!!!…hipnotizaþi propagandistic, fireºte!!!…dar,
tot atât de „firesc“, pentru ura anti-democraticã a nebunilor iniþia-
tori: NEÎNTREBAÞI DEMOCRATIC, PRIN REFERENDUM!!! — …refe-
rendum care ar fi fost absolut necesar, din moment ce consecinþele
„proiectului“ angajau/angajeazã destinele UNOR NEAMURI, MULTE
ªI ÎNTREGI!!!…cãci toate ponoasele le trag NEAMURILE, tot aºa cum
toate foloasele le trag ºmenarii politico-economici, de obicei niºte
trãdãtori de…orice/oricine, fãrã niciun fel de scrupule!!! …de cei
cu „ubi bene, ibi patria“…iar „patria“ lor sunt BANII!

Iatã cum îºi încheie excursul lor meditativ, asupra „construc-
tului“ UE, cei doi politologi/autori englezi: „Tot ceea ce era rãu la
blocurile-turn ale lui Le Corbusier a devenit evident când în ele a tre-
buit sã locuiascã oameni adevãraþi, care au descoperit cã sfidau rea-
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litãþile ºi nevoile omeneºti. La fel s-a întâmplat ºi cu blocurile-turn
create de tehnocraþii lui Monnet. Statul-naþiune ºi democraþia erau
prea fundamentale pentru necesitãþile umane, ca sã poatã fi eliminate
pur ºi simplu, prin dictat tehnocratic. La fel ca în cazul oamenilor
care s-au deºteptat în faþa lipsei inumane de suflet a visului utopic
al lui Le Corbusier, jinduind dupã toatã cãldura, vitalitatea ºi reali-
tatea omeneascã ale vechilor oraºe pe care le pierduserã, acelaºi
lucru se întâmplã cu tot ceea ce a nimicit visul utopic al dlui Mon-
net. Numai când oamenii au descoperit cã ºi-au pierdut democraþia
ºi puterea propriilor lor þãri de a se guverna singure, au început sã
aprecieze într-un fel nou cât de preþioase erau valorile care le-au
fost luate fãrã ºtirea lor.

Deveniserã victimele uneia dintre cele mai mari prefãcãtorii
colective ale sec. XX, care din acest punct de vedere meritã sã fie
aliniatã lângã visele de autoamãgire ale comunismului (n.mea: aºa
cã mai terminaþi, politologilor de doi bani, cu afirmaþia aberantã cã
blocurile/block-house-urile sunt „vina/iniþiativa lui Ceauºescu“: NU,
monstruozitatea nivelantã/anihilantã de minþi/personalitãþi/inti-
mitãþi/libertãþi a blocurior este pornitã din viziunea „liberalã“ asupra
unor megapuºcãrii/lagãre de muncã ºi de mancurtizare, prin re-
ideologizare, naþionale ºi supranaþionale!!!…de supraveghere poliþie-
neascã, tip „Big Brother“, pentru concentrare, în vederea unei anihilãri
rapide a nemulþumiþilor, iar nu a nemulþumirilor/surselor de nemulþu-
mire… — le-a nãscut dictatura tiranicã a societãþii de consum ºi de
scopire a personalitãþii Neamurilor, nu dictatura lui Ceauºescu…Le
Corbusier nu era din Scorniceºti…). 

Mai curând, poate, iar nu mai târziu, fantezia marelui proiect
european se va dãrâma, biruitã de realitate, distrusã de toate acele
contradicþii pe care, în ambiþiile ei demente, n-a fost în stare sã le
prevadã ºi pe care n-ar fi putut niciodatã sã le rezolve. Dar, la fel
ca viziunea lui Le Corbusier ºi pe o scarã mult mai amplã, va lãsa
în urma ei distrugeri cumplite: un putiu din care popoarele Europei
vor avea nevoie de mulþi ani ca sã se trezeascã iar la viaþã.“

ALIENAÞILOR DE DUMNEZEU, NEAMURILE SUNT ENTITÃÞI
DIVINE!!! NEBUNILOR, LIBERTATEA ESTE STAREA DIVINÃ SPECIFICÃ
OMULUI, PRIN „LIBERUL ARBITRU“, CA STARE SPECIFIC UMANÃ,
STABILITÃ DE ÎNSUªI DUMNEZEU, ÎNCÃ DE LA CREAÞIA LUMII, ÎN
STAREA PARADISIACÃ!!!

…E puþin probabil ca strigãtul nostru de amintire ºi avertizare
sã fie auzit de surzii Pãmântului…ºmenarii anti-naþionali ai megatiraniei
„globalizãrii“…aºa cã sã mai vedem, în contemporaneitatea imediatã,
ce se mai întâmplã…
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…Se întâmplã bine…cã dl Bãsescu, preºedintele României, ia
lecþii de filosofie a megapuºcãriilor/lumi, chiar de la sursã…adicã
de la ºmenarii UE!!! Lumea de pe la noi râdea, când Bãsescu, vorba
lui Jaroslav Hašek, a „cacarisit-o“ cu referendumul, din toamna lui
2007, pentru uninominalele …sale. — ºi a declarat cã…va repeta
referendumul, pânã-i va ieºi „pasienþa“!!!…Adicã, rezultatul referen-
dar, prin care nãzuia sã-ºi formeze/instaleze un megapartid unic!
Hmmm…Mulþi credeau cã e o clovnerie de-a lui Bãsescu…Nu, fraþilor,
este adâncã ºi foarte modernã/la modã, adicã…filosofie europeanã!!!
Cãci ºi europenii au „cacarisit-o“ aºijderi, cu Constituþia lor ºmenã-
reascã… ºi, deci, schimbã melodia „democraticã, cu cea „tira-
niceascã“…deh, fiecãruia, de fiecare datã, „dupã necesitãþi“…vorba
Programului Partidului Comunist Unic…(care „comunism“ a fost cloc-
it, ca soluþie temporarã/de avarie, tot de…LIBERALII REVOLUÞIEI
„ILUMINAÞILOR“!!!). Iatã ce zice dna Anne-Marie Le Pourhiet (pro-
fesor de Drept public, la Universitatea din Rennes, autoare a unui
Manual de Drept Constituþional, în Franþa), despre concluziile „sum-
mit”-ului de la Lisabona (concluzii trase joi, 13 decembrie 2007),
concretizate într-un Tratat, pe post de surogat de Constituþie Euro-
peanã (dupã ce Franþa ºi Olanda au respins-o pe cea „de drept“ —
???!!! — dar ºi dupã ce Irlanda ºi Danemarca au fost silite sã
repete…referendumul, pânã a ieºit…a la Bãsescu…) — informaþie
primitã de noi prin Réseau Voltaire, a dlui Thierry Meyssan: când
jurnalista elveþianã Silvia Cattori îi atrage atenþia dnei Le Pourhiet
cã, la Reuniunea Comitetului Naþional pentru Referendum, de la Paris,
ar fi pronunþat cuvinte surprinzãtoare“ ( precum „înaltã trãdare“, „lovi-
turã de stat“), la adresa iniþiativei dlui Sarkozy, de a ratifica tratatul
„modificativ“, pe cale parlamentarã… — mã întreb dacã Dumnezeu
l-a fãcut pe Bãsescu, dupã „matriþa Sarkozy“, sau invers…): „E vorba
de un act foarte grav, care probeazã foarte bine cã referirile neîn-
cetate ale tratatelor europene la valorile democratice sunt o mare
ipocrizie/„tartufferie“, pe care aceastã Europã tehnocraticã ºi con-
fiscatorie nu poate s-o realizeze decât contra voinþei popoarelor.
Europa este con-substanþial anti-democraticã, vrea sã ne impunã
cu voia ori fãrã voia noastrã. Noi nu suntem primul popor cãruia i-a
fost siluitã voinþa, irlandezii ºi danezii au fost, de asemenea, constrânºi
sã re-voteze, PÂNÃ AU ZIS, ªI EI, DA!“ (s.mea — n.mea:…vedeþi ce
profesori meºteri/„maeºtri“ a avut dl Bãsescu, întru perfecþionarea
domniei sale întru ale… „tartufferiei“?).

Dar la noi (n.mea: adicã, la francezii „pãstoriþi“ de Sarkozy…),
cinismul este încã ºi mai violent (n.mea: vedeþi? — deci, re-votaþi-l
pe Bãsescu, cã-i mai bun ca Sarkozy!…), pentru cã ni se refuzã chiar
dreptul de re-votare (n.mea: dl Bãsescu este mai tenace ºi
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mai…sadic: ar organiza referendumuri în fiecare zi, cã doar nu-s
pe banii lui!) — impunându-ni-se o ratificare parlamentarã.“

Mai departe, urmeazã un pasaj pe care îl redau doar pentru
a ilustra paralizia cerebralã instalatã chiar ºi în creierele cele mai
bune ale Europei contemporane…naivitatea „cãii democratice a votu-
lui“, pentru înlãturarea trãdãtorilor, „INDISPENSABILITATEA“ RÃULUI
(n.mea: tare blajini ºi naivi v-a/ne-a mai fãcut tratamentul din acest
mega-ospiciu, numit Europa/Lumea Negustorilor de Azi…!!!): 

Silvia Cattori: Dacã acest tratat va fi, în sfârºit, impus ºi dacã,
aºa cum dvs. afirmaþi, existã ºi se aplicã metoda «dublei lovituri de
stat» — dl Sarkozy, dar, în egalã mãsurã, ºefii de stat ºi guverne ai
tuturor celor 27 de state membre ale UE — nu vor trebui ei, mai
devreme sau mai târziu, sã se explice, în legãturã cu «trãdarea“ fãcutã
de ei?“ — ºi rãspunsul dnei Anne-Marie Le Pourhiet: „Pentru ceea
ce este Franþa, preºedinele Sarkozy va trebui sã se explice pentru
multe lucruri. Dar sancþiunea electoralã nu poate sã funcþioneze decât
atunci când existã un candidat alternativ credibil, ceea ce încã nu
este cazul, la noi…”

Dar cine credeþi dvs., stimatã doamnã Le Pourhiet, cã îi aduce
în situaþia de „non-alternativi“/ne-înlocuibili/inimitabili/indispensabili,
pe alde Sarkozy, la dvs., ori pe alde Bãsescu, la noi?! V-aþi gândit,
oare, la acel tânãr genialoid, de care vorbeºte Jan van Helsing, în
cartea sa despre Organizaþiile Secrete ale Omenirii… — ºi care tânãr,
jucându-se pe un computer de la NASA, pe la sfârºitul anilor ’70,
a descoperit numele URMÃTORILOR (…„urmãtori“, în raport cu data
descoperirii numelor lor pe calculator!!!) 14 PREªEDINÞI AI SUA?!…
(ªi care nume, azi, se confirmã, deocamdatã, „bob cu bob“…). N-ar
fi deloc de prisos sã faceþi efortul de a medita la acest aspect, fãrã
niciun fel de „parti-pris“…

...Pentru noi, românii, „summit”-ul de la Lisabona ascunde încã
ºi mai mari semne de întrebare — prin propunerea de „independenþã
ºi suveranitate“ pentru provincia Kossovo, se deschide Cutia Pandorei...
iredentismul maghiar va fi, în mod sigur, copios re-alimentat...la fel,
problemele legate de aºa-zisa „Republicã Moldova“... Dar sã nu creadã
statele celelalte din Europa cã vor scãpa de un „HAOS ORGANIZAT“,
foarte profitabil pentru Guvernul Mondial, cel pescuitor în ape tul-
buri...: Þara Bascilor, Catalunia, Lombardia etc. etc. etc.

...Pânã atunci, eu încep sã mã gândesc la altã imagine…dar,
mereu, în relaþie cu subiectul care mã obsedeazã, acum: UE…E vorba
de cazul, de acum doi ani, al unei doamne care ºi-a operat o tumorã
canceroasã mai mare ºi mai grea decât propriul ei trup: TUMORA
CANCEROASÃ AVEA CCA. 80 DE KG!!! ERA PARALELÃ CU TRUPUL/
CORPUL RESPECTIVEI BOLNAVE!!! 
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Veþi spune: „Ai luat-o peste arãturã!“ Nu, deloc. U.E.-ul aces-
ta seamãnã, foarte bine, cu un proces cancerigen — atât în sensul
medical, cât ºi în sensul introdus în discuþie despre „ºansa divinã a
regenerãrii umane“ (nu ºtiu cât de mulþi cunosc… „discuþia“ cu pri-
cina…) — discuþie deschisã ºi purtatã de Mircea Eliade, prin inter-
mediul nuvelei sale Les Trois Grâces.

S-o luãm pe rând. Ce se zice cã ar fi, „tehnic“ vorbind“, CAN-
CERUL? O creºtere furibundã, dementã, a vitezei de înmulþire a
celulelor propriului corp — COMPLET ÎNAFARA RITMULUI GENERAL/
NATURAL/DUMNEZEIESC, al organismului — în anumite zone ale aces-
tuia. Metastaza vine doar sã confirme generalizarea-triumful NENA-
TURALULUI-NON-DUMNEZEIESCULUI!!!… Pãi, nu se întâmplã tot aºa
ºi cu UE-ul?! Printr-o decizie dementã, statele/NEAMURILE
europene sunt silite „sã-ºi iasã din fire“, din firea lor natural-dum-
nezeiascã — ºi sã se dezvolte dupã „comenzi“/decizii supranaþionale!!!
— …naþiunea, prin intermediul componentei ei de adâncime, Nea-
mul, fiind în contact cu divinitatea. ªi, dupã tot ce se vede, niciun
stat mãcar, nici mãcar statele fondatoare ale UE (Franþa-Anglia-Ger-
mania) nu sunt scutite de aceastã evoluþie nenaturalã-ucigaºã (de
fapt, având în vedere „ctitorii“… — aþi vãzut, mai sus, ce bunã pãrere
are dna din Franþa, Anne-Marie Le Pourhiet despre… „onestitatea“
constructului european… — este o dezvoltare SINUCIGAªÃ!!!).

Dacã impui unor state cu tradiþii de zeci de mii de ani — ºi
aici, mã refer direct la România! — „norme/standarde“ europene abe-
rante ºi profund dãunãtoare-distrugãtoare a însuºi Duhului!!!, riºti: 

a — fie crearea unui monstru, pe care, dacã îl scapi din labo-
rator, s-ar putea sã te coste viaþa ta de „medic“ de experiment nazist,
tip Mengele …ºi a tuturor celor din balamucul-laborator! — …

b — fie respingerea/ignorarea, fireascã ºi sãnãtoasã, a
„constructului“ celui aberant — adicã, însãnãtoºirea organismului
statal/naþional, peste voia ºi visul dlui Mengele-(de)-UE…A se vedea,
sã zicem, cazul cel mai amuzant…acela al „cazanelor/alambicurilor
pentru þuicã“, la care valahul n-o sã renunþe decât odatã cu viaþa!…
— …dar, trãgând discuþia pe un teren înalt spiritual, extrem de neli-
niºtitor pentru UE — valahii nu renunþã, nici în ruptul capului, la „cuibu-
rile de ciori de prin pãduri“!!! (cum s-a exprimat, condiþionant, un
komisar european, care le voia, nici mai mult, nici mai puþin decât…
STÂRPIREA!!!: „Veþi intra în UE doar dupã ce stricaþi cuiburile de ciori
de prin pãduri!“…)…vã mai amintiþi?! — adicã, MONAHII ªI MONAHIS-
MUL ORTODOX-ROMÂNESC!!! Pãi cum, nenorociþilor, noi am dãruit
Europei monahismul, ºi tot noi sã-l stârpim?! Mãi, pãcãlicilor…ia
vedeþi-vã de treabã pe la alþii, mai proºti ca noi…!!!
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…Ei, dar mai existã ºi „efectul Eliade“…REVERSUL UNGHIU-
LUI DE PRIVIRE A IMAGINII!!! Mircea Eliade, în nuvela sa Les Trois
Grâces, afirmã cã, de fapt, cancerul ar fi fiind, paradoxal, însãºi DOVA-
DA LEACULUI/ªANSEI DUMNEZEIESC/DUMNEZEIEªTI, dovada cã
Dumnezeu nu ºi-a pãrãsit nicio clipã creatura preferatã: Omul…
Creaþia/CAPODOPERA Zilei a ªasea…De fapt, dincolo de aspectul
monstruos/terifiant (proba LABIRINTULUI INFERNAL!!!), tumoarea
canceroasã/neoplasmul este dovada primordialã ºi esenþialã a fap-
tului cã Dumnezeu a înglobat/camuflat, în creaþia/creatura sa,
ªANSA REGENERÃRII, dincolo de aspectul/aparenþa degenerãrii:“
(…) «anamnezã», «trezire» a instinctului teleologic, prezent în orice
microorganism(…). Dumnezeu n-a putut distruge propria sa
creaþie. Omul a rãmas acelaºi, aºa cum erau Adam ºi Eva în Para-
dis, înainte de pãcat. (…) În corpul omenesc totul s-a pãstrat (…)
deci s-a pãstrat ºi taina vieþii veºnice, cu care fusese dãruit Adam(…).
Pãcatul originar n-a putut distruge mecanismul regenerãrii, ci numai
l-a modificat, în aºa fel încât sã nu mai poatã fi recunoscut. Mai
mult, l-a camuflat în niºte procese fiziologice care, aparent, indicã
exact contrarul regenerãrii, l-a camuflat în anumite maladii ºi mai
ales în cea mai primejdioasã afecþiune organicã: proliferarea celulelor,
neoplasma“.

…Ce-aº mai râde de dracul, dacã Mircea Eliade ar avea drep-
tate! Dacã cea mai gravã ºi siluitoare de Duh experienþã e uman-
itãþii terestre — tentativa de UCIDERE A SENTIMENTULUI
NAÞIONAL/DE NEAM!!! — adevãratã metastazã a Duhului Neamurilor
Pãmântului… — ar marca tocmai începutul sfârºitului Domniei Satanei
pe Pãmânt!!!…ªi ceva din afundul sufletului meu îmi spune cã, un
geniu naþionalist, precum Mircea Eliade — singurul mare cãrturar
interbelic care a preferat ostracizarea „eternã“ (…cum cred fariseii
zilelor noastre…) — lepãdãrii de mistica ªcoalã Legionarã a Demnitãþii
ºi Eroismului — NU POATE GREªI! Pentru cã, oricare geniu naþional
intrã în consubstanþialitate, prin Neamul Metafizic pe care-l conºtien-
tizeazã/apãrã, întru Duhul sãu, cu Însuºi Domnul-Dumnezeul Fiinþei
Neamurilor Metafizice…

Deci, mã întreb: om fi ajuns, prin „constructul“ UE ºi „glo-
balizare“, la CAPÃTUL CEL MAI DE JOS AL AXEI LUMII („Cei din urmã
vor fi cei dintâi!“ — avertizeazã, de 2000 de ani, Hristos-Dumnezeu!!!)
— adicã, la metastaza aparentã a corporalitãþii noastre terestre?!
Dacã DA, atunci ni se apropie izbãvirea definitivã ºi triumfalã, OAMENI
BUNI/OAMENI AI BINELUI!!!

AMIN!
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POSTFAÞÃ

IDEOLOGUL „NEAMULUI METAFIZIC“

Literatura lui Adrian Botez, moldovean de Nord (n. 1955, la Gura
Humorului) s-a fãcut cunoscutã târziu, apãrând dintr-o datã în conformaþie
maturã, ca ºi Minerva din capul lui Jupiter, ºi constituind — ºi în aceastã
ordine — „un caz“. Opera este întinsã, diversã ºi consistentã cãci autorul are
nu uºurinþa de a scrie în manierã torenþialã ci o continuã stare de trezie ºi
se manifestã cu atitudine cam în orice clipã definitorie. Desfãºuratã în episoade
de unde se deduce entuziasmul aproape antic în a comunica, aceasta s-a
exprimat la început cu precãdere în liricã, unde bibliografia este relativ vastã:
Jurnal din marea temniþã interioarã (1998); Rog inorog (1998); Povestea
unui colecþionar de audienþe (2003); Epopeea Atlanticã (2003); Eu, barbarul
(2005); Crezuri creºtine — 70 de sonete cruciate; Van Gogh — perioada Bori-
nage (tumorile artei) (2005); Nu mai ridicaþi din umeri! (2007). Însã dincolo
de cantitate, poeziile nu au vârstã ºi sunt cu neputinþã a se descrie formule
de stil ori categorisire curentã. Nimic aici nu-i „modern“ dupã cum nici nu
este „romantic“ ori „clasicist“ cãci, ilustrând o atitudine devoþionistã unde
stãrile de mari intensitãþi metafizice aduc sufletul în pragul abisului, poetul
iese din timpul evoluþiilor exterioare care esteticeºte sunt doar convenþie. Rezultã
cã o clasificare stilisticã este ºi ea de nefãcut, afarã numai de alãturãri în asime-
triile condacului, ale irmoaselor ºi în poetica de împiedecãri emotive cu tradiþie
la noi de la Dosoftei ºi pânã la Vasile Voiculescu ºi „Comornicul“ lui Sandu Tudor.
Muzicalitatea, deºi subînþeleasã, nu-i aici nici belcanto ºi nici mecanism de
simetrii perfecte în felul medieval, trubaduresc, ci denotã o muzicã interioarã,
de cântec ºoptit în maniera misticilor de Bizanþ ori a cântãreþilor de tabarã
militarã. Cãci poetul are atitudine mai degrabã de prooroc, vituperând ori
închipuind mari desfãºurãri învolburate pe pânze sufleteºti uneori memorabile. 

Însã mai degrabã decât poet, Adrian Botez este un ideolog ºi, mai
recent, un predicator profetic ce socoteºte cã esenþiale nu sunt „creaþia“
în aspect laic ºi circumstanþial ºi cã, indiferent de context, anumite teme ºi
atitudini au precãdere din optica unui „imperativ colectiv“. Felul lui de a îmbrãþiºa
o responsabilitate moralã ce depãºeºte simpla condiþie de „individ“ este ra-
dical diferit de „individualismul“ creator, unde aventura intelectualã se impune
adeseori ºi este preferatã. Evoluþia se produce treptat însã în timp scurt ºi
solid prin cantitate cãci ºi sinopticul de cãrþi tinde sã impunã atât ca numãr
cât ºi din perspectiva acumulãrilor temeinice. Prigoniþii cavaleri ai Mielului
— despre poezia cultã aromâneascã (2000); Spirit ºi Logos, în poezia emi-
nescianã — pentru o nouã hermeneuticã, aplicatã asupra textului emines-
cian (2005); Loja Iohanicã Româneascã — ION Creangã, ION Luca Caragiale,
IOAN Slavici — pentru o nouã hermeneuticã, aplicatã asupra textelor lui Ion
Creangã, Ion Luca Caragiale ºi Ioan Slavici (2006); Cei Trei Magi ai prozei
româneºti (Mihail Sadoveanu, Liviu Rebreanu, Mircea Eliade) — ºi Epoca
Mihaelicã: pentru o nouã hermeneuticã, aplicatã asupra textelor lui Mihail
Sadoveanu, Liviu Rebreanu ºi Mircea Eliade (2007) — acestea sunt episoade
într-o demonstraþie ce priveºte noþiunea de „Neam Metafizic“ aparþinând



doctrinarului ºi care va trebui dezvoltatã cândva într-o formã sistematicã fe-
ritã de aluviunile nevoii de analizã de text clasic. O întrevedem, de altminteri,
atât în „reconquista aromanã“ cât ºi în examinãrile de eminescologie, unde
apar ºi cele dintâi semne clare de metodã proprie care este un derivat de
hermeneuticã având surse în existenþialismul teologic ºi indicii de familie spi-
ritualã în direcþia lui Unamuno ºi Ortega y Gasset. Totuºi, abia „Loja Johan-
nicã“, una dintre cele mai stranii exegeze din literatura românã contempo-
ranã, dezvãluie nu atât metoda cât viziunea, aceasta fiind ºi contribuþia ce
l-a afirmat pe Adrian Botez în felul unui doctrinar mai degrabã decât ale unui
studios cu virtuozitãþi analitice (totuºi de originalitãþi rarissime) arãtând dimen-
siunile unei personalitãþi ce parcã vorbeºte din viitor. Cercetarea este o „her-
meneuticã“ sui-generis care, deºi se situeazã în moºtenirea lui Vasile Lovines-
cu, adapteazã metoda cu originalitate, apropiindu-se în tangenþial de Nichi-
for Crainic ºi de „trãirism“. Cutari dizertaþii guenoniste de aici îngãduie alã-
turãri însã nu confirmã o descendenþã de observantã strictã ºi nici iniþieri
regulamentare ci doar lecturi de rost lãmuritor. Cãci autorul este un erudit
cu înclinãri de conduitã profeticã, mizând mai degrabã pe intuiþie, „istorie sub-
lunarã“ ºi „porunci incontingente“ decât pe expunerea sistematicã ºi demon-
straþia fãcutã matematic. Kabbala, rozacrocienii, Kali-Yuga, „spenglerismul“,
teosofia ottocentescã, alchimia, acestea sunt numai câteva domenii pe unde
Adrian Botez a trecut cu exuberanþã fãrã sã se dedice hotãrât nici unui her-
metism altfel decât în felul unui reazem de argument util. ªi privirea asupra
literaturii este înrâuritã de aceste perspective multiple. Opera, în ceea ce
este „obiect“, e vãzutã ca un depozit iniþiatic, o concluzie vehiculatã în semne,
un mesaj ocult ºi de aceea nu valoarea esteticã ori locul în tabla de valori
preocupã (deºi se prezumã) ci descifrarea, deci revelaþia.

Dar abia de aci încolo se clarificã o anumitã perspectivã de naturã
antropologicã, întãrind derivaþiile extrase din zestrea sursologicã. Totul por-
neºte, în fond, de la erorile de perspectivã ce despart Orient de Occident
ºi, fiindcã prin acestea se înþeleg îndeobºte Asia ºi Africa, ne aºeazã pe noi
(de fapt, „ortodoxia“ ºi „isihasmul“) într-o geografie a ficþiunii ori, mai bine
spus, ne exclud din istoriile universale de valori. Concluzia supãrã ºi este
corectatã. Dar cum? De vreme ce existã „culturi exprimate“ ºi culturi (Adrian
Botez zice „spirite naþionale“) „confuze“, iar noi fiind între cele puþine ce au
un „centru modelator“, rezultã cã trecerea noastrã cu vederea este greºitã
ºi reclamã corecþii ºi adaosuri. Ele se fac în felul unei teorii pe care, oricât
pare de curios, o regãsim în „spiritul getic“ al lui G. Cãlinescu ºi în „regre-
siunea cãtre arhaic“ ºi care (tradusã pe limba lui Rene Guenon) ar fi tradiþia
vârstei de aur:

„De fapt, modelul GETO-DACIC s-a întrupat în Modelul Divin Românesc:
MIORIÞA ºi EMINESCU, din punct de vedere spiritual, s-au contopit: Modelul
Divin al Cuvântului ºi cu cel al Hieroglifei. Când MIORIÞA tace, grãieºte Hierogli-
fa-Eminescu — când tace Hieroglifa-Eminescu, simþim cum saltã în noi (Noi
= elita spiritualã a Neamului) expresia ritualului geto-dacic (condensat în MIO-
RIÞA). Elitã spiritualã înseamnã SPIRITE TREZE — elita spiritualã nu trebuie
sã fie neapãrat intelectualã. (...) Elita spiritualã poate reforma temporalitatea:
succcesiunea uitãrii poate fi reorganizatã în ritualul Eminesco-Centric, Spi-
ritualo-Centric. Orice gest ºi cuvânt al nostru poate fi «reglat», prin smere-
nie ºi anonimizare a noastrã, în funcþie de modelul cristico-eminescian — care
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face mai lesne de vizualizat spiritul-modelul pe care l-a subliniat, dupã ce l-a
dublat, în eternitate: modelul DACIA — modelul sacru.

În felul acesta, este imperios necesar sã se desfiinþeze istoria litera-
turii române: sã se desfiinþeze treptele uitãrii — ºi sã se vizualizeze cercurile
concentrice ale Spiritului Naþional, în jurul Cercului-Revelaþie-Eminescu (...).
Eminescu este acest Centru Interior-Golgotã, este vizualizarea în cuvinte simul-
tane-vibraþie cosmicã demiurgicã (cãci acesta este darul GENIULUI, sã re-
creeze simultaneitatea de vibraþie verticalã, a cuvintelor orizontale, prin redarea
forþei interioare a Cuvântului: acest fenomen e perceput ca «forþã de seducþie»
— de fapt, este forþa de TRANSFIGURARE, întru divin, a Cuvântului) a Arhan-
ghelului-Spirit Naþional.

ªi, de acum, de la Revelaþia-Eminescu, ierarhizarea aleatorie (istoricã)
va fi înlocuitã de ierarhizarea spiritualã (anistoricã): nu anii conteazã (ca seg-
mente aparent cuminþi-evolutive), ci apropierea sau depãrtarea, pe traiectorii
circular concentrice, faþã de Modelul Divin-Revelaþie EMINESCU. Varianþii —
raportaþi la MARELE INVARIANT“.

Acesta este „nucleul ireductibil“ iar dezvoltãrile doar îl confirmã atât
în „Loja Iohanicã“ cât ºi, mai târziu, în „Cei trei magi“. Analiza, de fapt „exegeza“
în sensul post-hermetic, nu se poate rezuma ci doar reproduce dar schema
doctrinarã rãmâne imodificabilã în convingerea cã aici am avea o „geografie
sacrã“ unde, când se citeºte, se citeºte superficial ceea ce are sens mai
adânc ce scapã examinãrii grãbite ori se ignorã. ªi fiindcã „evoluþia“ în sens
raþionalist lipseºte ci e doar o aparenþã de „eternã reîntoarcere“ la origi-
narul ocult, rezultã cã nu vom avea „etape“ ci „epoci“ — traducând ieºirea în
vizibil a straturilor ce pre-existã în forma unui soi de entelehii — denumite cu
originalitate „iohanicã“ ºi „mihaelicã“ ºi care vor trebui odatã examinate în
detaliu ºi cu mãsurile potrivite.

Însã autorul fiind un gânditor de înrâuriri ocultiste ce socoteºte cã
istoria, chiar dacã aparenþa, nu-i decât documentul unor „cãderi succesive“
pânã la „epoca de fier“ contemporanã, acþiunea cu rost de îndreptare este
de la sine înþeleasã ºi include manifestãri cu extensiune, având efecte ºi mai
mult ca sigur o dezvoltare în direcþia atitudinilor colective. Acestea sunt expuse
ca ºi cum ar fi „predici laice“, proorocirile muceniceºti ori înfãptuirile de „prinþ
popular“ ºi au aspecte ce þin de regimul clipei ºi de „lucrarea“ posibilã în anii
recenþi.

Revista „Contraatac“, revistã de educaþie, culturã ºi literaturã, pen-
tru elevi ºi profesori — îndreptatã împotriva prostului-gust, imposturii ºi agre-
siunii imoral-antiartistice, deopotrivã o armã ofensivã ºi o carte de învãþãturã
în episoade, este creaþia lui Adrian Botez ºi unul din numeroasele argumente
ale acþiunii sale intelectuale iar „Ruguri. România sub asediu“ constituie pãtrun-
derea ideologului în imediatul vremii tulburi ºi conþine câteva din eseurile
recente de analizã socialã ce amintesc de radicalismul culturii româneºti inter-
belice de unde autorul îºi extrage atât directiva cât ºi miza moralã. Însã ele
nu pot fi înþelese în afara doctrinei pe care, la drept vorbind, o exemplificã
pretutindeni într-o campanie ca de cruciat.

ARTUR SILVESTRI
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