restituiri
un mizilic colea: să restituim: 93,4 tone
de aur! Acest mizilic nu a făcut obiectul
sentimentelor bolşevicilor de solidaritate
de clasă cu poporul român. După cum nu a
făcut nici obiectul obligaţiunilor de restituire
a ceea ce nu-ţi aparţine.
România nu a încetat niciodată să
revendice restituirea de către Rusia a ceea ce
fusese transmis, pe cuvânt de onoare, spre
păstrare în anii Primului Război Mondial.
Din toate declaraţiile publicate în presa
sovietică reiese clar şi univoc faptul că
Uniunea Sovietică a recunoscut întotdeauna
dreptul de proprietate al României asupra
Tezaurului său.
Şi atunci, care-i problema?! De unde apar
astăzi aceste cinice şi monstruoase fraze ale
oficialilor ruşi privind chestiuni de interes
pur istoric?! AU FURAT CEEA CE
NU NE APARŢINE! Şi ne-au făcut pe
toţi ostatici ai acestei meschinării! Pe toţi
cetăţenii Rusiei! De ce eu, de ce anume eu,
trebuie să trăiesc cu sentimentul că sunt
cetăţean al unei ţări care săvârşeşte pe faţă
şi cinic cea mai oribilă crimă damnată de
codul moralei creştine: înşelarea celor care
ţi-au dat încredere?
La Dante Alighieri, cei care a înşelat
încrederea sunt supuşi la cele mai
îngrozitoare cazne în cea de-a noua - ultima
– treaptă a Iadului: pe lacul îngheţat Cozit
dracii le sfârtecau capetele...
Pentru orice creştin nu există o crimă
mai oribilă decât înşelarea celor care ţi-au dat
încredere. Şi aici nu mai este vorba despre
cântecele şi ţopăituri ca cele ale fetelor de la
Pussy Riot în biserică, aici este vorba despre
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un lucru cu mult mai îngrozitor.
Din păcate însă, nimărui nu-i pasă
de “aurul românesc”. De Riot Pussy –
da, aceasta este o crimă strigătoare la cer

Monede de aur

împotriva puterii. Pe când tezaurul furat
altui neam, propriului nostru aliat, care ne-a
încredinţat toată averea sa, e aşa, un fleac ,
„o chestiune istorică”.

