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Afară cu vânzătorii de țară! 

 

D-l prof. Ion Coja a publicat recent un eseu, intitulat „Cât grijania mamii lor or să 

mai tacă?!“ – ce-i drept, cam injurios în aceste Sfinte Sărbători ale Crăciunului –, 

referitor la unele alegații atribuite unor mari români, ca mareșalul Ion Antonescu, ex-

ministrul Economiei Petre Țuțea și ex-premierul Octavian Goga, în care se pretinde de 

către unii scribi că acești mari români s-ar fi dezis de poporul român – alegații care, în 

baza dictonului latin Stupiditas contagiosa est, sunt difuzate pe internet fără o 

interpretare contextuală și, deci, fără discernământ [1].  

Eseistul relevă inconsistența răspândirii acelor alegații și arată că una – aceea 

atribuită mareșalului Ion Antonescu – aparține, de fapt, marelui general roman Scipio 

Africanul, alta a fost rostită într-un anumit context istoric – aceea spusă de Petre Țuțea 

în 1990 (pe care, de altfel, d-l Coja o mai analizase acum câțiva ani) –, iar una, atribuită 

lui Octavian Goga – „poetul pătimirii noastre!“ – nici nu a fost publicată de poet! Evident 

prof. Coja are – ca totdeauna în analizele pe aceste teme – deplină dreptate. 

Cât despre înjurătură, chiar dacă am făcut rezerva de mai sus, este și ea 

întemeiată, fiindcă se referă expres la niște „imbecili academici, la acei savanți dezertori 

de la serviciul în slujba Neamului…“, adică la membrii Academiei Române, la cei 

asimilați lor și la noii nomenclaturiști, care nu iau apărarea Românității, care nu contestă 

pretinsul „holocaust“ care ar fi fost comis de români în Transnistria (sau în alte părți – 

cum ne acuza fariseul rabin Moses Rosen, cum că românii ar fi ucis 400.000 de jidani, 

pentru care cerea 20 de miliarde de euroi ca „despăgubiri de holocaust“!), care 

achiesează la denigrarea mareșalului Ion Antonescu, a marelui sociolog și ziarist politic 

Mihai Eminescu, care aruncă în derizoriu valorile naționale – cum sunt și cei trei mari 

români analizați în acel text.  

Dar, în ultima frază a eseului, „Măcar nu-i mai pomeniți numele [lui Eminescu], 

farisei ce sunteți!… Haimanalelor!… Golanilor!“, ultimele două apelative sunt absolut 

greșite. 

Farisei, da, sunt. Chiar așa sunt indicați: „…învățători ai Legii și farisei fățarnici“ 

(în Evanghelia după Matei, cap. 23, versetele 2, 13-15, 23 etc.). Care era Legea? 

Talmudul! Cine erau acei „învățători ai Legii și farisei fățarnici“?! Leviții. Cine erau 

leviții?! Instructorii, activiștii, profesorii, pedagogii iudeilor, care, ulterior, au fost numiți 

rabini și care îi îndoctrinau cu Talmudul – Talmudul fiind falsificarea continuă a cultului 

mozaic, transformându-l pe acesta în contrariul său! Rabinii au devenit, în cele 3-4 

milenii următoare, până azi, șefii incontestabili și inamovibili (ca să vorbim în 
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terminologia actuală) care-i „conduceau cu mână de fier“ – adică îi terorizau – pe jidani 

(vezi Joseph Kastein, Jacob Bramfeld, Alexandr Soljenițîn ș.a.). Și acum, liderii cultici – 

rabinii – și liderii culturali – atei, în genere – ai jidanilor îi conduc pe supușii lor cu 

aceeași teroare, chiar dacă actualii lideri religioși sau atei nu se mai trag din Iuda, 

Benjamin și Levi (căci descendenții acestora mai există în proporție de circa 5 la sută 

din jidănimea actuală!), ci sunt descendenții hazarilor, cărora, în anul 740, li s-a impus 

religia talmudică de către regele lor, Bulan, și că această dezvăluire constituie una 

dintre cele mai mari farse jucate de Istorie jidanilor: Arthur Koestler dixit [2].  

Care „sunt astăzi cei mai vioi și mai activi ca oricând acești dușmani de moarte” 

ai Poetului Național?! Păi îi cunoaștem: escrocul șef-rabin Moses Rosen, fariseul Aurel 

Vainer, impostorii Radu Ioanid, Michael Shafir, Alexandru Florian, Maximilian Marco 

Katz, Horia-Radu Patapievici – care, în mod expres, îl califică pe Mihai Eminescu drept 

„scheletul din debaraua culturii române“, iar despre poporul român scrie că „are 

radiografia fecalei, are inima ca un cur“ – și toți ceilalți două milioane de jidani din 

România, care, terorizați de talmudismul impus de aceștia, se supun acestor farisei fără 

crâcnire.  

Dar „haimanale, golani“ nu, NU sunt. NU sunt pentru că toate vilele luxoase din 

Capitală și toate apartamentele expropriate de bănci de la românii sărăciți de guvernele 

postdecembriste, care nu și-au mai putut plăti întreținerea la bloc, au intrat în 

proprietatea jidanilor. La fel, multe alte întreprinderi eficiente ale românilor au fost 

falimentate deliberat de către jidani și de către jidăniți și au intrat în proprietatea 

jidanilor. Prin ordonanță guvernamentală rapidă, s-a creat chiar o organizație specială 

de falimentare, a „lichidatorilor“, în care „eminența cenușie“ era Arin Stănescu [3].  

E-adevărat că jidanul Arie Shalev, cu numele său românesc Arin Stănescu, a 

mierlit-o de curând, dar asta nu diminuează de loc șleahta cleptocraților jidani din 

România, chiar dacă și alții au spălat putina în Israel, ca să scape de condamnarea la 

pușcărie: este cunoscută clica „alteței sale regale“ și imperiale Paul Lambrino, 

autointitulat „Paul de România“, cu aprobarea idioților și lichelelor din conducerea 

Ministerului de Interne! Acum, că „alteța sa regală“ este la pârnaie, ar trebui ca noul 

ministru de Interne, care va fi numit în curând, să-i schimbe actele de identitate pe 

numele său real, Paul Lambrino, ca să nu mai fie denigrată România prin denumirea pe 

cât de pompoasă pe atât de falsă, „Paul de România“ – fiindcă România nu este și nu a 

fost moșia lui tac-su’, ca să-și zică „de România“, tot așa cum Chirița își zicea „ot 

Bârzoieni“! 

Dintre cei care încă nu au fugit în Israel și care se lăfăie în casele românilor, un 

exemplu este Niels Schnecker, fostul șef de campanie electorală al vorbetelui Crin 

Antonescu – știți care, cel care l-a adus în politică, propunându-l, în premieră, ca 

premier tehnocrat pe primarul Sibiului, Klaus Werner Iohannis [4]; iar shmekerul 

Schnecker a pus mâna, nu se știe cum, pe casa în care a lucrat mareșalul Ion 

Antonescu: „Niels locuieşte la Snagov, dar firma de avocatură o are, ironia sorţii, în 
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fosta reşedinţă de serviciu a mareşalului Antonescu, de la Băneasa“ [5]. Vă rog să 

remarcați, la bibliografia din nota de subsol, „deontologia“ ziaristică de la 

Evenimentul zilei: autorul materialului este indicat prin două puncte! Că este un 

impostor de anvergură o atestă denunțul, publicat trei ani mai târziu, de o ziaristă 

curajoasă, Iulia Marin: „«Identitatea pierdută a lui Schnecker. Cum au dispărut din CV-

ul strategului lui Crin Antonescu colaborarea cu Reagan, licenţa de pilot militar şi alte 

„amănunte“»“ [6]. Faptul că, în ciuda acestei dezvăluiri, acest impostor este încă ventilat 

pe sticla unor posturi de televiziune (aparținând jidanilor, evident) și activează ca 

„avocat“ în reședința mareșalului constituie o adevărată batjocură la adresa României! 

Din nefericire, dintre atâtea altele. Cea mai recentă batjocură este înființarea, de către 

noua primăriță a Capitalei, Gabriela Firea, a unui „muzeu al holocaustului“ vizavi de 

Banca Națională a României – sau, cum se exprimă mai frust și mai realist, Valentin 

Roman, „Gabriela Firea, o trădătoare nenorocită! Vrea muzeu al holocaustului și al 

istoriei evreilor la București“ [7]. Se pare că nici istețul național Bulă nu s-a lăsat mai 

prejos, fiindcă a născocit o nouă înjurătură adecvată: „Firea-i a dracului!“ Trebuie să 

recunoașteți că e o înjurătură mai tare, mai exactă și, mai ales, mai directă decât a d-lui 

prof. Ion Coja: „Cât grijania mamii lor…!“  

Iată, deci, că aceștia nu sunt „haimanale, golani“, fiindcă – așa cum le comandă 

Talmudul – au acaparat cele mai bune proprietăți din România. Iar dacă nu-i alungăm, 

ni le vor lua pe toate și ne vor face sclavii lor, așa cum îi îndoctrinează Talmudul! 

De aceea am spus că d-l Coja a greșit aici: trebuie să-i numească „ticăloși, 

nemernici, hoți, cămătari, asasini economici, speculanți (cum e George Soros), laconic: 

escroci, criminali – fiindcă prin spolierea românilor de averi prin escrocheriile comise, de 

bani prin băncile înființate în țară, prin infiltrarea în posturile de conducere din guvern 

(guvernul Cioloș = guvernul Soroș) și din alte instituții românești practică o politică de 

genocid contra poporului român. Dacă îi calificăm ca „haimanale, golani“, le 

minimalizăm vinovăția și îi tratăm ca pe niște tumori benigne. Dacă îi categorisim 

corect, drept asasini economici, farisei, agenți de presiune, trădători de țară, atunci e un 

început pentru a-i alunga din țară, în cazul când nu-i putem băga direct în pușcărie.  

De peste 15 ani am propus ca impostorul Radu Ioanid să fie declarat persona 

non grata. La fel am cerut să fie tratat Michael Shafir, iar, recent, referitor și la 

impostorul Alexandru Florian, care a fost tartorul elaborării și impunerii Legii nr. 

217/2015 – prelungirea odioasei O.U.G. nr. 31/2002. Nu s-a realizat, încă, acest 

deziderat. Dar nu e timpul pierdut. Dacă, însă, mai întârziem, ne vor da ei afară din țară! 

În odiosul regim burghezo-moșieresc, Moses Gaster, deși ajunsese un cunoscut 

intelectual jidan în România, a fost expulzat din țară fiindcă Securitatea Națională din 

acea vreme l-a dibuit că se angajase în acțiuni antiromânești [8]. Deci, atunci, se putea! 

La fel trebuie să se poată și acum: trebuie interzise „institutul“ antinațional care poartă 

numele recent-răposatului Elie Wiesel (blestemat în veci fie-i numele!) și agentura de 

spionaj M.C.A.-ROMÂNIA – care a avut impertinența să-mi facă o plângere penală la 
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Parchetul General [9] pentru că am tipărit HOLOCAUSTUL – GOGORIȚA DIABOLICĂ. 

Extorcarea de „bani de holocaust“ [10], iar liderii lor, Alexandru Florian și Maximilian 

Marco Katz, trebuie să fie expulzați!  
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