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„Vai de acele naţii, unde un mic

număr de cetăţeni îşi întemeiază

puterea şi fericirea lor pe robirea

gloatelor.” 

- N. Bălcescu

Informație, opinie și atitudine publicistică

Țara lui Papură Ponta: partidul parlamentar…Țara lui Papură Ponta: partidul parlamentar…

neparlamentar!neparlamentar!

Cezar 

Adonis Mihalache

DDupă ce a eliminat,
prin fel și fel de tertipuri, par-
tidele naționaliste din alegerile
europarlamentare, acolo unde
România a fost cam singura
țară din Europa care nu s-a
prezentat cu o variantă
naționalistă, Guvernul a venit
acum cu o redefinire a noțiunii
de partid politic parlamentar!

Și ar fi poate de râs…
Căci pare că, răzbunător,
nătângul s(t)atului s-a urcat în
turlă să demonteze clopotul să
nu mai aibă răspopitul Cotroce-
nilor unde să bată în dungă a
politică. Iar ceea ce nu a reușit
nimeni, adică felierea mărului
Elenei pe răzătoarea electorat-
ului, a zdrelit printr-o dungă de

neșcolit în ale bunelor maniere
democratice papură Ponta,
printr-o ordonanță de
impertinență, „dorelul” care
bate la porțile clopotniței țării
desființând cu de la sine putere
statutul unei formațiuni pe care
Traian Băsescu o visa pe post
de școală politică personală.

Astfel, printr-o adno-
tare adusă Legii de alegere a
președintelui României
(acțiune abuzivă pentru că nu
se fac modificări la legea
electorală în an electoral!), un
partid ajunge să fie considerat
parlamentar, nu prin prezența
în Senatul ori Camera
Despoților României (prin
„aleși” proveniți fie și din mi-
grarea de pe la alte formațiuni,
că, deh’, așa-i în democrație!),
ci prin strecurarea condiției de
a fi obţinut „în urma ultimelor
alegeri generale pentru Parla-
mentul României mandate de
deputaţi sau senatori”. Adică
de a fi participat la un aseme-
nea scrutin electoral.

Aparent, o lovitură
dată traseismului politic, dar
care ascunde lucruri mult mai
periculoase. Căci este vorba
de un articol pe care Guvernul
Ponta l-a strecurat în lege așa
cum știe mai bine: „cu
dedicație”. De data aceasta
pentru a strica jucăria
personală a președintelui: Par-
tidul Mișcarea Populară. Care
nu îndeplinește condiția
participării la „ultimele alegeri

generale”, pentru a fi consid-
erat partid parlamentar, pentru
că, pur și simplu, la acel mo-
ment nici nu exista!

O adnotare care s-ar
putea dovedi o adevărată
otravă pentru mărul Elenei,
prin acest tertip, al obligației de
a fi obținut mandate la „ultimele
alegeri parlamentare”, fiind ra-
diate în ultimii ani din Registrul
partidelor numeroase
formațiuni „mici”. Or, după turul
prezidențialelor, s-ar putea in-
voca inclusiv obligația Mișcării
Populare, ca partid care nu a
participat la un set de alegeri
generale, să-și reînnoiască
lista de semnături!

În plus, nemaifiind
considerat partid parlamentar,
PMP s-ar putea trezi pe post
de subvenție cu nimicul acor-
dat simplelor partide. Lucru

care ar putea determina
migrația inversă a membrilor
Mișcării Populare spre
formațiunile parlamentare „de
drept”. Mai ales că până la vi-
itoarele alegeri generale, sin-
gura ocazie în care PMP își va
putea obține apostila de „partid
parlamentar” mai este multă
vreme.

Totodată, aberație
promovată de Victor Ponta
pentru a strica, în principal,
jucăria președintelui v-a deter-
mina, dacă ordonanța nu va fi
contestată la CCR, încă o
situație absurdă, PNȚCD, chiar
dacă nu mai are nici un parla-
mentar (ultimul migrând spre o
altă formațiune politică)
rămânând conform noii definiții
dată de papură Ponta partid
parlamentar. În timp ce
Mișcarea Populară, care are
20 de deputați și senatori, fie ei
și proveniți prin dezertări de pe
la alții, nu mai este considerat
partid parlamentar!

Și totuși, în acest mo-
ment, cel mai important este
efectul asupra dreptei. Pentru
că, fie și indirect, prin definirea
PMP ca partid… neparlamen-
tar se reduc drastic pretențiile
acestei formațiuni de a mai
reclama dreptul de propune
candidatul dreptei pentru
Cotroceni. Ba, chiar dacă pare
paradoxal, Mișcarea Populară
devine mai utilă… stângii,
decât tentativelor de unficare a

dreptei. Pentru că, dacă PMP
nu va mai avea o propunere
credibilă pentru candidat unic
al dreaptei, unul acceptat și de
celelate formațiuni, electoratul
mișcării va trebui să marșeze
spre susținerea candidatului
oferit de celelalte formațiuni de
dreapta. Iar în acest moment,
cea mai probabilă este „oferta”
liberală, fiind greu de crezut că
PMP va accepta vreodată can-
didatul portocaliilor lui Blaga.
Asta dacă va mai exista o ast-
fel de desemnare din partea
unui PDL aproape fuzionat cu
PNL (iar dacă democrat-liber-
alii chiar vor fuziona cu PNL,
vor confirma și urarea de mai
ieri a lui Traian Băsescu: „Adio
PD! Adio PDL!”) .

Prin urmare, PMP va
trebui să susțină pe post de
candidat unic al dreptei (în
ideea ca va exista totuși o uni-
tate a dreptei) propunerea lib-
eralilor. În speță, Antonescu
sau Johannis, adică, oricum ar
fi, tot o „desemnare” venită din-
spre grupul de interese
Grivco…

Or, un candidat al
dreptei venit dinspre liberali
reprezintă garanția victoriei lui
Victor Ponta („selecția” candi-
datului de dreapta devenind
într-un fel apanajul stângii!). De
altfel, din această perspectivă
trebuie privită și brusca read-
ucere în cursă a lui Crin An-
tonescu și vehicularea, pentru
furnizarea candidatului, a unui
aparent concurs de frumusețe
electorală în partid între acesta
și Johannis. Iar jocul celor doi
în interesul stângii este cât se
poate de credibil. Pentru că
amândoi sunt încă tributari sfo-
rilor trase de păpușarul de la
Grivco (de care nici unul nu s-
a dezis) în așa fel încât Victor
Ponta poate rămâne în cele din
urmă cu șansele reale în turul
al doilea pentru Cotroceni. Și
explică și motivul pentru care,
după „revenirea” în cursă (din
somnul de câteva săptămâni),
Crin Antonescu a vorbit ca vari-
ante de „candidați ai dreptei”
doar despre sine și Johannis,
eliminându-l, bunăoară, pe
Cătălin Predoiu…

Este un tablou care
dovedește că partidele aflate la
putere vor face absolut orice
pentru a-i asigura cale liberă
candidatului lor la Cotroceni.
De va fi ori nu Victor Ponta! O
mișcare pe care puterea nu ar
fi putut să o facă dacă PSD-ul
nu ar fi atras în debaraua cu
schelete politice inclusiv par-
tidul lui Dan Diaconescu.

●

Un ultim cartuș Un ultim cartuș 
de manevră!de manevră!

Iulian

Chivu

NNeîndoielnic, sunt
popoare care au probat
istoricește vocația superioritații
chiar dacă nu s-au comportat
niciodată imperial, tot așa cum
sunt și popoare care au probat
că puterea nu stă totdeauna în
dimensiunile lor demografice.
Fără a fi neapărat sentențioși,
din această direcție aprecierea
românilor e ușor de intuit
fiindcă ei s-au situat mai tot-
deauna în registrul incertitu-
dinii, rar fiindu-le dat să atingă
starea de grație. Către o astfel
de reflecție conduc și eveni-
mentele noastre politice re-
cente, în special Declarația
politică încropită și adoptată în
Parlament săptămâna trecută
prin strădania „majorității” poli-
crome, precipitată de arestarea
lui Mircea Băsescu într-o cauză
de corupție și șantaj.

Prin recul sau prin vina
directă de a se fi lăsat ademenit
în capcana unui anturaj dubios,
Traian Băsescu, pe final de
mandat, trebuie să facă din nou
față asediului imposturii, ca într-
o conjurație a leproșilor. Însă de
la slăbiciunile lui mai mult sau
mai puțin evidente și până la a
duce în cârcă mistificări de
adevăr și de intenții,
președintele este invitat ferm
să-și dea demisia. Pur și sim-
plu? Nu! Pentru că din lectura
expresivă, patetică chiar, a tex-
tului adoptat în Parlament,
bogat în cuvinte mari și
sforăitoare, rezultă că atingerea
adusă demnității românești
este mai gravă decât mineri-
adele iliesciene, mai gravă
decât un act personal con-
damnabil de genul unui plagiat,
mai gravă decât corupția
însăși, mai gravă decât un-
eltirea împotriva ordinii statului
de drept etc. După expresia lor,
autorii textului, „îngrijoraţi de
impactul imens pe care scan-
dalul legat de implicarea
preşedintelui României îl are în
planul credibilităţii statului
român”, cer demisia efectivă a
lui Traian Băsescu fiindcă în
această situație, responsabi-
lizat de faptele fratelui său
„domnul Traian Băsescu, nu
mai este îndreptăţit să asigure
prestigiul, independenţa şi le-
gitimitatea funcţiei
prezidenţiale.”

Inconsecvenți cu ei
înșiși și nu întrutotul unanimi,
parlamentarii descoperă și își
reproșează că „Tăriceanu și
Zgonea nu au moralitatea să
ceară demisia lui Băsescu”,
probabil că nici Victor Ponta și
nici alții care au tergiversat și
au amânat îndelung punerea la
dispoziția organelor de anchetă

a unor aleși cercețați în cauze
penale. Și dacă „voi vreti să
scăpaţi de Traian Băsescu pen-
tru a vă scăpa corupţii, pentru a
împiedica justiţia să-i
pedepsească pe corupţi, noi
vrem să scăpăm de Traian
Băsescu pentru că nu mai are
capacitatea de a lupta îm-
potriva corupţiei”, opina liber-
alul Ludovic Orban. Poziții
diferite, scopuri diferite; unele
obscure, altele măreț-dema-
gogice. Fără a vrea să se im-
plice într-un astfel de joc
politicianist, ungurii lui Kelemen
Hunor votează după conștiință
văzând că „în acest moment nu
există elemente pentru a stabili
vinovăția lui Traian Băsescu.”
Raționalismul atitudinii lor
umbrește însă voința cârcotașă
și solidară a adversarilor lui
Băsescu, chemați să-și testeze
astfel, printr-un ultim cartuș de
manevră, „exigența luptei cu
corupția care a cuprins familia
președintelui României.” Două
intenții vădite se desprind din
situația creată: abaterea
atenției electoratului spre cauze
false în perspectiva votului la
apropiatele prezidențiale și ad-
judecarea rolului de binefăcător
providențial în chestiunea
Justiției. Cât despre imaginea
acuzată, mă tem că, peste
așteptari, cazul Mircea
Băsescu dă foarte bine în afară
și fratele lui, președintele
Românei, așa cum a spus-o și
el, a demonstrat chiar cu acest
preț că Justiția nu este
obstrucționată, cel puțin din
partea lui. Ce cred străinii de-
spre cazul Bercea Mondial și
șantajul invocat de Mircea
Băsescu mai puțin contează.
Important e că, puternic
mediatizată, arestarea lui
Mircea Băsescu e încă o probă
de verticalitate a președintelui,
tot la fel de concludentă ca și
cele două suspendări eșuate
pe care le-a traversat în timpul
mandatului său.

Nota proastă încasată
însă de Traian Băsescu și care
a grevat asupra imaginii lui
constă în imprudența cu care s-
a lăsat atras într-un mediu atins
de promiscuitate, fiindcă țiganii
din România nu au o reputație
prea onorantă în fața străinilor
care i-au cunoscut și asta se
repercutează până și asupra
românilor cinstiți care muncesc
peste hotare. Altfel, cu toată
Declarația sforăitoare pusă în
circuit european de la
București, opinia publică
internațională a preluat cazul ca
pe un argument că și în Româ-
nia se face Justiție cu orice preț
și nimeni nu e mai presus de
lege, după cum recomanda cu
insistență în mai multe rânduri
și Raportul MCV pe Justiție.

●
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Ungaria face comisie de „retrocedare” a Transilvaniei către… Ungaria!Ungaria face comisie de „retrocedare” a Transilvaniei către… Ungaria!

Bogdan

Diaconu

BBudapesta a fost
anunţată înfiinţarea unei
comisii care să facă presiuni
pentru retrocedarea imobilelor
şi proprietăţilor revendicate de
bisericile maghiare din Transil-
vania. Preşedintele comisiei va
fi Laszlo Tokes. Multe dintre
cererile de retrocedare se
bazează însă pe acte false,
pentru că bisericile maghiare
nu aveau drept de proprietate
în Transilvania, ci drept de
folosinţă. Ungaria îşi face pur
şi simplu o comisie prin care
să-şi ”retrocedeze” Transilva-
nia. Anunţul „retrocedării” Tran-
silvaniei către Ungaria a fost
făcut vineri la Budapesta în
cadrul unei conferinţe de presă
la care a participat şi Laszlo
Tokes, cel care urmează să fie
preşedintele comisiei. Din
aceasta vor face parte ierarhi
ai bisericilor maghiare dar şi
jurişti, scopul ei fiind acela de
a face propuneri prin care atât
România, cât si Slovacia să fie
obligate să retrocedeze către
bisericile maghiare tot ce
pretind acestea că le-au
aparţinut.

Cu ocazia lansării
acestui demers care va
înrăutăţi relaţiile Ungariei cu
România şi cu Slovacia mai
mult decât sunt deja, liderul
organizaţiei numite „Consiliul
Demnităţii Umane” (E.M.T.) a
lansat şi acuzaţii împotriva Gu-
vernului României că nu
respectă libertatea religiei şi
dreptul la liberă conştiinţă, ca
şi cum credinţa are vreo
legătură cu retrocedările şi cu
manevrele imobiliare ale Un-
gariei. Mai grav, liderul E.M.T.,
Zoltan Lomnici, a spus că
„adevăratul ţel al Guvernului

României este să facă
imposibilă viaţa maghiarilor”.
Stranie afirmaţie despre o ţară
în care U.D.M.R. este la gu-
vernare non-stop, mai mult
decât orice partid românesc!

Laszlo Tokes a atacat
România în cadrul conferinţei
de presă, făcând apel la rapor-
tul Comisiei de combatere a ra-
sismului şi intoleranţei din
Consiliul Europei (E.C.R.I.),
ameninţând cu sesizarea prob-
lemei în cadrul Parlamentului
European, dar şi a altor organ-
isme internaţionale. 

„Trebuie cerut organis-
melor internaţionale sa moni-
torizeze această problemă şi
să exercite presiuni asupra
României, care duce un joc de-
a soarecele şi pisica cu
instituţiile internaţionale, în
timp ce ţine sub oprimare
minorităţile din ţară”, a spus
Tokes la Budapesta. Bisericile
maghiare din Transilvania sunt
în fruntea luptei pentru au-
tonomie, profitând de statutul
lor special. Clericii lor sunt or-
ganizatori în alegeri şi
supraveghetori la mitingurile
anti-româneşti, aşa cum am
dovedit-o cu fotografii de mai
multe ori. Aşa încât grija Un-
gariei de a le da pe mână cât
mai multă avere se justifică:
bisericile maghiare din Transil-
vania fac jocurile Budapestei
de distrugere a statului român,
aşa încât orice intră pe mâna
lor este ca şi aflat în posesia
Ungariei şi va fi folosit ca motiv
de acaparare a teritoriului
românesc. Iată aşadar pe cine
a decorat România cu cea mai
înaltă distincţie, pe un individ
care ne acuză că îi oprimăm
pe maghiari! Altădată a spus
că e genocid împotriva lor în
Transilvania. Iar singura cale
de a opri acest „genocid” este
ca Ungaria să-şi retrocedeze

Ardealul, bucată cu bucată, ni
s-a dat şi soluţia. Bisericile
maghiare din Transilvania sunt
în fruntea luptei pentru au-
tonomie, profitând de statutul
lor special. Clericii lor sunt or-
ganizatori în alegeri şi
supraveghetori la mitingurile
anti-româneşti, aşa cum am
dovedit-o cu fotografii de mai
multe ori. Aşa încât grija Un-
gariei de a le da pe mână cât
mai multă avere se justifică:
bisericile maghiare din Transil-
vania fac jocurile Budapestei
de distrugere a statului român,
aşa încât orice intră pe mâna
lor este ca şi aflat în posesia
Ungariei şi va fi folosit ca motiv
de acaparare a teritoriului
românesc.

Am adresat problema
retrocedărilor false din Transil-
vania în două interpelări, una
către Ministerul Justiţiei, şi una
către Ministerul Educaţiei şi
Cercetării. Vă redau câteva ex-
cerpte din interpelarea privi-
toare la „Transformarea
liceelor româneşti din Transil-
vania în licee maghiare şi epu-
rarea elevilor români”, pentru
că acest lucru se întâmplă
după ce bisericile maghiare îşi
însuşesc fraudulos clădirile
unde funcţionează unităţi de
învăţământ: îi alungă pe elevii
români. ”O serie întreagă de
clădiri care servesc drept
instituţii publice de învăţământ
sunt retrocedate sau în curs de
retrocedare către bisericile
comunităţii maghiare din Tran-
silvania care, după ce le preia,
le schimbă destinaţia în licee
maghiare în care elevii români
nu mai au loc. Aceste clădiri au
fost construite în perioada
habsburgică, la sfârşitul sec-
olului 18, din bani publici, iar
rolul or este să servească in-
teresului public şi educaţiei tu-
turor elevilor, indiferent de

etnie. Din păcate, până în
prezent, în şcolile care
funcţionează în clădirile retro-
cedate bisericilor maghiare,
elevii români au fost alungaţi.
Este important de menţionat că
bisericile maghiare au avut
doar drept de administrare
asupra acestor clădiri, iar nu
de proprietate, aşa cum li se
acordă în prezent. Vă rog de
asemenea să verificaţi traseul
pe care aceste clădiri îl au
după retrocederea de altfel
frauduloasă: ele sunt transfor-
mate imediat în unităţi de
învăţământ cu predare exclu-
siv în limba maghiară. Copiii
români care erau deja înscrişi
la unitatea respectivă pe vre-
mea când clădirea nu
aparţinea bisericii maghiare,
sunt astfel transferaţi forţat la
alte şcoli cu predare în limba
română, ceea ce reprezintă o
formă ascunsă de purificare
etnică, plus efectul de segre-
gare şi izolare etnică ce rezultă
din această strategie.

Tot din perspectiva
funcţiunii Ministerului
Educaţiei, vă rog să verificaţi
felul în care cultele maghiare
(catolică, reformată şi
unitariană) se implică în dirigu-
irea procesului de învăţământ
din aceste clădiri, profitând de
faptul că sunt proprietare ale
imobilelor, şi în ce măsură
acest lucru nu încalcă
Constituţie României, nefiind
vorba de şcoli confesionale. Ci
de învăţământ public! Vă se-
sizez de asemenea că alun-
garea elevilor români din
şcolile publice aflate în general
în centrele oraşelor din Transil-
vania seamănă cu situaţia de
asuprire a românilor din sec-
olul 19, când erau alungaţi din
zonele bune ale oraşelor pen-
tru a lăsa loc ”elitei” maghiare.
Unirea de la 1918 i-a repus în

drepturi pe români şi pe copiii
lor, dar ultimele mişcări de pre-
luare de proprietăţi şi de insti-
tuire de şcoli maghiare refac
situaţia ingrată a românilor di-
nainte de statul român unitar
modern”.

Nu mai puţin grave
sunt însă retrocedările de
păduri către urmaşii foştilor
miniştri ai lui Horthy care s-au
împroprietărit fraudulos în pe-
rioada de tristă amintire a
dominaţiei fasciste maghiare
din cel de-al doilea război mon-
dial, pentru ca, după 1989,
urmaşii lor să revendice şi să
primească zeci de mii de
hectare de pădure de la statul
român! Iată şi un extras in in-
terpelarea adresată ministeru-
lui Justiţiei pe această temă:
„Vă solicit în acest context să
verificaţi cum a fost cu putinţă
să existe două sentinţe defini-
tive pentru aproape 10.000 ha
de teren care au aparţinut lui
Banffy Daniel, fost ministru în
Guvernul Ungariei din pe-
rioada horthystă, suprafaţă
care a fost « retrocedată »
urmaşilor acestuia: Banffy Eva,
Bethlen Ana, Szentkuti Eva, pe
raza comunelor Lunca Bradu-
lui, Stânceni şi Răscoliţa şi 159
ha pădure pentru Zichy Mela-
nia Georgia pe raza comunei
Voievodeni. Pe ce bază a în-
deplinit criteriile de legalitate
retrocedarea de către Româ-
nia a circa 10 000 de ha de
teren forestier unui fost crimi-
nal de război, cu responsabili-
tate directă în crimele
împotriva românilor din Nordul
Ardealului? În cazul în care
este necesar, vă rog să
solicitaţi mai departe instituţiile
autorizate ale statului pentru
clarificarea acestor situaţii şi
pentru reintrarea în normali-
tate”.

●
Talciocul la români…Talciocul la români…

Viorel

Sandu

…DDupă ani şi ani,
România încă nu şi-a
revenit din beţia unei
libertăţi promise, arătând ca
imagine de ansamblu, ca un
imens „talcioc”… Da, un
imens talcioc! Cu mii de
tarabe colorate, care mai
degrabă mai stridente şi op-
ulente, cu mii de traficanţi şi
interlopi care îţi pot vinde
orice şi oricum, numai bani
să iasă, cu şmenari şi
tarabe bancare apărute 
de nicăieri, cu oamenii l
egii deghizaţi în vânzători
ambulanţi, cu o
administraţie aparent
haotică dar, în fapt, foarte
bine organizată pentru
binele propriu, iar la per-
iferie mii de oameni săraci şi
sărăciţi care îşi vând unii al-
tora, expuse pe jos, pe hâr-
tie de ziar, micile lor
gablonţuri, micile agoniseli
din anii tinereţii lor, cal-
culându-şi febril, fiecare
bănuţ pentru traiul de zi cu

zi!
O imagine jalnică a

talciocului Românesc. Miz-
erii la tot pasul, caldarâmul
prăfuit şi găunos, de te
împiedici oriunde ai calca.
Murdari şi jerpeliţi, copiii ro-
iesc în jurul tarabelor, pom-
pos aranjate, şi se zgăiesc

la copii mai marilor
„întreprinzători ambulanţi”,
investitori cu tarabele lor de
carton viu colorate, spoiţi cu
cercei în urechi cu inele,
lanţuri şi brăţări aurite, rân-
jind şmechereşte la
trecătorul neavizat… Ici,
colo mai apare, câte un int-

electual în costumul sau
ponosit, cu faţa uscăţivă şi
suptă, cu ochelari pe nas şi
baston, cercetând atent şi
pedant societatea talciocu-
lui multicolară şi pestriţă. 

Adesea, strâmbând
din nas la mirosurile grele
lăsate în urmă de câte un

VIP autohton, care trece
galant cu țucalarii după el…
Un talcioc în toata regula,
cu taxe pentru orice, cu
locuri ocupate în faţă şi
„asigurate” pe viaţă, cu
tarabagii de profesie, dar şi
cu ageamii şi fraieri. Se
vinde şi se cumpără de la

plus infinit la minus infinit,
orice…

Aşa se vede astăzi,
România, că un imens tal-
cioc, în care cetăţeanul de
rând, are rezervat locul sau,
la periferie, jos, pe ziare
vechi, să-şi arate „marfa”,
cine are, iar cine nu, să
caute evadarea din acest
loc, către altele mai dichisite
şi mai stilate… 25 de ani de
mizerie, gropi, gunoaie, hoţi
şi cocote, mirosuri de
putrefacţie a unei societăţi
muribunde şi care se pare,
veşnic condusă şi asuprită
de aceeaşi administraţie
haotică, incontrolată şi
nefuncţională, aplicând reg-
uli şi legi, care seamănă cel
mai adesea cu cele dintr-un
talcioc. Dar, cel mai grav,
dintre toate mi se pare că
omul de rând pare că deja
s-a obişnuit cu acest gen de
viaţă de talcioc, învârtindu-
se printre tarabe, ameţit de
puzderia de reclame viu col-
orate şi virtuale, a uitat că
dincolo de gardul talciocului
este o altă societate, de un
înalt nivel cultural, moral şi

de civilizaţie.
A uitat, sau i s-a in-

oculat virusul uitării, că
există societăţi deschise şi
civilizate şi că noi românii
am fost cândva, leagănul
civilizaţiilor europene unde
trebuie să revenim, acolo
lângă elitele lumii moderne,
să facem ordine în propriul
nostru talcioc… Altora li s-a
injectat eternul nostru slo-
gan românesc „e bine şi
aşa…” sau „ferească Dum-
nezeu de mai rău…’’

Mai rău de a ajunge
sclav în libertate, cred că nu
se poate. Cred că nu tre-
buie să mai suportăm acest
tip de „libertate’’. Cine este
pregătit pentru schimbare
trebuie să acţioneze în
consecinţă şi cred că nu
toate schimbările de sistem
politic au loc cu băi de
mulţime şi băi de sânge,
dimpotrivă, cu înţelepciune
se pot schimba tacit toate…

Cu înţelepciune!

●
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Cei trei „escu”... ai apocalipsei neamului românesc (2)Cei trei „escu”... ai apocalipsei neamului românesc (2)

Andreea

Arsene

Trădările lui Ion Iliescu

…DDistrugerea in-
dustriei şi economiei, dimin-
uarea până la anihilare
treptată a sentimentului de
mândrie naţională în
conștiința românilor,
menţinerea oamenilor în
ignoranţă şi dezbinare au
constituit premizele
grupurilor de interese sub-
ordonate mafiei corporaţiilor
mulinaţionale. De neuitat va
rămâne şi actul de înaltă
trădare al lui Ion iliescu
semnat cu URSS în  data
de 5 aprilie 1990 prin care
acest reminiscent bolșevic
recunoştea graniţele ac-
tuale dintre cele două ţări,
act care reconsfinţea drep-
tul sovieticilor asupra
Basarabiei şi Bucovinei.Po-
litica anti-românească a
grupurilor de interese din
preajma lui Ion Iliescu a
desfiinţat şi înăbuşit orice
iniţiativă individuală sau
colectivă a românilor de cal-
itate  de a păstra capitalul
afacerilor în beneficiul
economiei interne. Numirea
la conducerea Băncii
Naţionale a României a
evreului Mugur Isărescu în
septembrie 1990
demonstrează că atacarea
suveranităţii naţionale s-a
iniţiat începând cu sectorul
finaciar-bancar, iar longevi-
tatea lui Isărescu în funcţia
de Guvernator al Băncii
Române se datorează
subordonării oarbe a aces-
tuia faţă de organismele
ocultei  finaciare
internaţionale. Odată cu in-
stalarea unuia dintre
duşmanii naţiei româneşti la
cîrma celei mai importante
bănci cu capital românesc ,
au curs potopitor împrumu-
turile înrobitoare impuse de
FMI, astfel încât România
să devină o ţară
dependentă de stăpânii
lumii.

Iluminatul Guverna-
tor al BNR, Mugur Isărescu,
a instrumentat prin
intervenţii indirecte compro-
miterea şi distrugerea sin-
gurei bănci cu capital
exclusiv românesc, Banca
Dacia Felix . Printre ticăloșii
care au conlucrat la dis-
trugerea Băncii Dacia Felix
şi a demnităţii personale  şi
publice a unui patriot român
de anvergură internațională,
în persoana omului de afac-
eri Andrei Sever Mureşan,
s-au aflat aghiotanții din
mafia PDSR cu Iliescu în
postura de scenarist șef,
mafie care acaparase deja
la acea dată centrul puterii
în România. Spre finele

primului mandat
prezidenţial, Iliescu și ciracii
lui, văzându-se încolţiţi de
presiunile internaționale și
de popularitatea  partidelor
revenite pe scena politică,
alături de noi partide cu
orientări sănătoase care
ameninţau cu debarcarea
de la putere a
neocomuniştilor și
paleosecuriștilor care
confiscaseră țara, Iliescu și
ai lui au declanșat lupta pe
viaţă şi pe moarte pentru
păstrarea puterii acaparate,
recurgând la mecanisme
criminale și perfide de tip
mafiotic, un fel de „Cosa
Nostra” de sorginte
dâmbovițeană, încercând
să-l  silească pe principalul
acţionar al Bancii Dacia
Felix să finanţeze cu mil-
ioane de dolari  campania
electorală pompoasă şi
demagogică a PDSR-știlor,
folosindu-l drept agent de
presiune și șantaj pe nimeni
altul decât Sorin Ovidu
vântu, lacheul clanului Ili-
escu și Mugur Isărescu. O
campanie de proporții
fianțată ocult le-ar fi asigurat
rămânerea la putere în
confruntările electorale cu o
opoziție tot mai bine
articulată în jurul Seniorului
Corneliu Coposu. Iliescu a
văzut în Mureşan principalul
personaj potenţat financiar
pentru extorcarea banilor
negri, mai ales după ce fos-
tul sportiv celebru și magnat
a reuşit performanţa
incredibilă  de deschidere a
României spre Occident
prin aducerea la Bucureşti a
celor mai importante
personalităţi politice şi
sportive, între care
preşedintele Statelor Unite
ale Americii,  George Bush
senior. Tovarăşii n-au apre-
ciat… S-au temut… Și, ca
urmare a  refuzului asocierii
şi susţinerii finaciare din
partea  acţionarului principal
al Băncii Dacia Felix, struc-
turile lui liescu au declanşat
prigoana împotriva omului
de afaceri cu verticalitate.
Conform celebrului  dicton
leninist, mult invocat și
declamat şi de către Stalin,
„Dacă nu este vinovat,
găseşte-i o vină!”, cu aju-
torul securiștilor abil
structurați  și plasați în
pârgiile decisive ale  statu-
lui, între care justiţia şi
mass-media au fost princi-
palele instrumente de com-
promitere şi discreditare
publică a unui patriot in-
coruptibil, regimul Iliescu
aproape că a reușit dis-
trugerea acestuia. Cam-
paniile denigratoare de
presă la adresa condamnat-
ului de dinainte de a fi con-
damnat, au avut efectul
distructiv planificat.

Existenţa unei banci
cu capital autentic româ-
nesc încurca planurile ma-
soneriei evreiești care viza
și vizează  controlul absolut
asupra societăţii noastre și
a întregii lumi. Despre în-
scenarea diversiunilor și de-
spre cum s-a executat cu
abilitate falimentarea Băncii
Dacia Felix din interior, din
umbra acționarului principal,
prin inginerii demne de minți
diabolice, s-au ocupat
adevărați ucigași finciari
profesioniști instruiți și
specializați în fabricarea de
dosare măsluite, fiind
mobilizată de către Iliescu și
Isărescu o întreagă reţea
structurată pe nivele de put-
ere. Escrocii adevăraţi au
fost bancherii  de la LEUMI–
BANK, cei  care au avut in-
teresul să pună  mâna pe
capitalul bănesc și activele
acelei banci declarate fali-
mentare… Reţeaua
evreiască de afacerişti
alcătuită din Fredy Robin-
son, Liviu Mandler, Shmuel
Bergovici  a  manevrat abil
şi convingător  conducând
cu succes operaţiunea.
Toate facilităţile obţinute în
urma privatizărilor de vârf
au intrat automat în circuitul
firmelor evreieşti.

Întreaga tărăşenie
mediatică  a cazului
Mureșan-Banca Dacia Felix
a avut menirea clară  de a
intimida şi descuraja pe ori-
care dintre cei care ar mai fi
îndrăznit să susţină iniţiative
de afaceri  pentru interesul
autohton românesc. Andrei
Sever Mureșan este un
român ardelean cu o
descendenţă familială
importantă şi cu activitate
tradițională din vechime de
apărare a intereselor funci-
aere și financiare ale
românilor din Transilvania,
veşnic atacaţi de grupările
revizioniste maghiare. Un
astfel de român nu putea să
fie cruțat pentru demersurile
sale pro-româneşti și pentru
promovarea imaginii
Româneie în lume.

Cazuri similare au
mai existat în istoria mai
îndepărtată sau mai recentă
a României, însă, în lipsa in-
strumentelor de manipulare
în masă din acele vremuri
cu eroi persecutaţi și
executați, le-au fost acor-
date ulterior circumstanțe
atenunate şi li s-au re-
cunoscut meritele. O
dovadă a nevinovăţiei omu-
lui de afaceri Andrei Sever
Mureșan, a fost scoaterea
de sub toate capetele de
acuzare și achitarea, doar
că meritul a fost al justiţiei
străine care a soluţionat
corect dosarele cu acuzaţii
mincinoase, conspirative,
analizând profesionist

fiecare detaliu din rechizito-
riu și fiecare element incrim-
inatoriu fals care au
constituit cumulul de
acuzaţii. Și nu cred că ar
putea, fie și iliescu, Isărescu
și mafia cu tentacule mult
dezvoltate și în prezent, să
emită insiunuări potrivit
cărora  Sever Mureşan a
mituit justiţia franceză și
justiția elveţiană  pentru a
scăpa de arest și a obține
reabilitarea juridică. Ar fi
prea aberant  și jignitor la
adresa acelor state să se
lanseze o astfel de teorie.
Dar, despre aceste acte de
dreptate și reabilitate nu se
mai scrie, acoliții celor trei
regimuri înrudite, recilcate
au grijă să nu mai facă vor-
bire pentru spălarea imaginii
sacrificatului, a condamnat-
ului fără vină. Iar cei care s-
au lăsat manipulaţi  de
campaniile diabolice ale
presei la comandă politică
greu vor afla adevărul în
timp despre meritele con-
temporanului nostru, Andrei
Sever Mureșanu, descen-
dentul revoluţionarului
paşoptist, autor al versurilor
Imnului de azi, Andrei
Mureşan, și greu se vor
deştepta aşa cum
îndeamnă versurile Imnului
„Deșteaptă-te, române !”.

Regimul politic Constanti-

nescu…

Perioada sub con-
ducerea lui Emil Constanti-
nescu a fost, din nefericire,
una  a eşecurilor şi
dezamăgirilor. În etapa de
dinaintea alegerilor, con-
glomeratul politic anti-ilies-
cian câştigase un important
capital politic populist prin
aparenta detaşăre de trecu-
tul comunist. La alegerile
prezindențiale din noembrie
2006, ajuns în cel de al
doilea scrutin, candidatul
din partea Convenţiei De-
mocrate Române, Emil
Constantinescu, a fost aju-
tat decisiv să câştige
alegerile cu sprijinul voturilor
acordate de de  către liderul
Partidului Democrat, fostul
premier fesenist Petre
Roman, cu prețul unor
alianţele murdare, imorale,
pentru menţinerea în cercul
puterii consacrate.

A s o c i e r e a
partenerială a CDR cu PD-
ul desprins din PDSR, cât şi
cu inamicul principal al stat-
ului român, UDMR, de-
venind aliaţi de guvernare, a
condus la o luptă acerbă
pentru supremaţie între
principalele partide politice
de pe scena puterii.
Schimbările dese de prim-
miniştri şi guverne, certurile,
fuzionările, scindările din in-
teriorul partidelor și migrația

au dus la scăderea
credibilităţii şi a susţinerii din
partea populaţiei. Era
previzibilă o astfel de
situaţie când la conducerea
noii puteri se aflau partidele
istorice principale infuzte cu
rămăşiţele restructurate ale
comunismului. În cei patru
ani de conducere CDR-istă,
cu PNŢ și PD la pupitru, au
început privatizările marilor
proprietăţi de stat şi ne-
gocierile pentru adearea
României la UE şi NATO.
Printre condiţiile impuse
pentru acceptarea aderării
României au fost și acelea
de a ceda presiunilor organ-
ismelor internaţionale princi-
pale și de a oferi garanţii de
asigurare a suveranităţii
statale.

Agonia politică din
interiorul cercului puterii a
întârziat punerea în aplicare
a reformelor economice
pentru susţinerea ridicării
nivelului de trai al poporului.
Valul bezmetic de
restructurări, de
disponibilizări şi concedieri
a milioane de români care
încă îşi mai asigurau pâinea
din salariile mizerabile
plătite de stat, a făcut ca la
următoarele alegeri
prezidenţiale din noiembrie
2000, PSD-ul să câştige
încă un mandat la putere cu
Ion Iliescu președinte. Haita
comunistă s-a reprofilat prin
mijloace propagandistice de
intoxicare și prin proliferarea
minciunii pe alte direcţii
decât interesele naționale.
Armele principale ale
revanșarzilor comuniști au
fost şantajul, hărţuirea şi in-
timidarea pentru anihilarea
adversarilor. S-au consumat
astfel încă patru ani de con-
ducere PSD-istă, vreme în
care care mafia s-a extins
precum cancerul, iar intere-
sele de cumetrie și alianțe
mafiotice au săpat încă o
gaură în buzunarul fiecărui
român. Nici de atunci
înainte nu s-au pus în apli-
care promisiunile din cam-
paniile electorale și, contrar
promisiunilor politrucilor, a
avut loc procesul de
înavuțire a baronilor regimu-
lui Iliescu prin jaful a ceea
ce mai rămăsese de furat
din patrimoniul statului. Pe
raza fiecărei reşedinţe de
judeţ răsăreau deja vilele
construite după tiparul
protagoniștilor din celebrul
serial american „Dallas,” iar
pe lângă aceste
megaconstrucții, în
dezolantă discrepanţă, se
putea zări câte o cocioabă
din curtea căreia ieşeau la
uliță copii sărmani şi bătrâni
neajutorați malnutriți.

●
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Pomeni pe numele morților și răniților noștri din Afganistan…Pomeni pe numele morților și răniților noștri din Afganistan…

Cezar 

A. Mihalache

AA fost un efort uman
și financiar uriaș făcut în nu-
mele obligațiilor asumate de
România ca parte a struc-
turilor militare euro-atlantice.
A reprezentat contribuția
fiecăruia dintre noi la
menținerea activă a bazelor
românești din feluritele
teatre de luptă. Anual, am
mai renunțat la o parte din
ceea ce am fi putut pune de
o parte pentru a clădi o
Românie modernă. Am mai
tăiat de pe lista investițiilor
alte școli, alte spitale, alte
drumuri…

Am cotizat la efortul
militar al soldaților noștri
trimiși pe post de mercenari
și carne de tun pentru „imag-
inea” României. În Irak, de
exemplu, ni s-au promis
participări la reconstrucția
ulteriorară a țării. Nu am
primit nimic, iar de
construcții s-au ocupat cei
care nici măcar nu s-au der-
anjat să-și pună haina
militară a efortului și sacrifi-
ciului „comun”. Nu am
obținut, ca mulțumiri pentru
aceste contribuți, nici măcar
discounturi la achizițiile de
tehnică militară. Am
cumpărat rable zburătoare și
platforme plutitoare la prețuri

uriașe.
Astăzi, în momentul

anunțului retragerii militarilor
noștri din Afganistan ar fi tre-
buit să primim și noi, Țara,
măcar un mulțumesc din
partea guvernanților noștri.
O recunoaștere a efortul fi-
nanciar la care am participat
în toți acești ani.

În fapt, retragerea

din Afganistan ar fi trebuit să
fie un dublu moment de bu-
curie pentru noi. În primul
rând pentru că nu mai vrem
să ne vedem ostașii
sfârtecați în războaiele al-
tora. Nu mai vrem ca sol-
datul profesionist să fie un
mercenar care luptă pentru
alții. Ne vrem ostașii acasă,
aici unde fruntariile țării au
nevoie de ei. Apoi, ar fi tre-
buit să apreciem momentul
pentru că era timpul ca un
efort financiar să înceteze.
Pentru ca de azi înainte
parte din banii pe care îi sac-
rificam pentru sacrificiul
oștenilor noștri pe post de

carne de tun să rămână în
țară, pentru noi. Pentru spi-
tale, școli, drumuri…

Dar, nu! Discrețioar
Victor Ponta a decis altceva,
întinzând cangea ciocoilor
de la putere peste cele 30 la
sută din procentele cheltuite
de Ministerul Apărării pentru
participarea militară în Af-
ganistan. Și, în loc să-i redea

țării, i-a căprit pe interesele
electoral populiste, anunțând
că banii vor merge pentru a-
i recompensa (oare?) și a da
lefuri mai mari militarilor.
Pentru a-i recompensa pe
cei ce se întorc de pe
teatrele de luptă, dar, mai
ales, pentru a asigura lefuri
și pensii mai mari celor din
țară. Armatei electorale a
căprarului de intendență
Oprea. Inclusiv „burtoșilor”
de cazarmă (care poate nici
pe hartă nu știu unde se află
Afganistanul) care și-au luat
tainul din selecția ostenilor
care au primit dreptul de a
merge pe fronturile altora.

Eventual pentru a muri acolo
pentru a nu rabda de foame
aici…

Și este o mizerie
umană guvernamentală. Pe
numele morților din Afgan-
istan, morții noștri în războiul
altora, Victor Ponta strânge
la gura sacului elelctoral
fișicurile unor pomeni nes-
perate. Pentru că retragerea
din Afganistan nu trebuie să
fie bucuria noastră, a țării, ci
a lor, a guvernanților, nu-i
așa? Bucuria deciziei lui de
„el comandante” Ponta. Că
din nou s-a dat, de data
aceasta în praful deșertului,
drept comandant suprem!
Dar, mai degrabă, va fi un „el
condamnante” al social-
democraților de la Jilava!

Și totuși, unde se
regăsesc cele 30 de pro-
cente din bugetul MapN care
s-au dus, an de an, pe „chel-
tuielile” cu Afganistanul?
Cele 30 de procente de
care, iată, vorbește Victor
Ponta. Unde se regăsesc
acești bani din moment ce
programele de înzestrare
aprobate de ani și ani nu au
fost finalizate, iar ostașii
noștri au tot împrumutat
tehnică de luptă de la aliații
din Afganistan, echipa-
mentele lor „autohtone” fiind
vechi, uzate și depășite din
punct de vedere tehnic.

Într-adevăr, gener-

alul cantină a avut dreptate
când la momentul festiv a
spus că România lasă în Af-
ganistan școli, spitale, dru-
muri. Adică ceea ce nu a
lăsat în propria țară. Pentru
că să nu uităm: când la noi
se închideau școli pentru
„eficientizarea sistemului”,
iar profesorii erau obligați 
să rabde de foame,
guvernanții, ce-i drept, cei
„portocalii”, alocau fonduri
pentru construirea de școli în
Afganistan.

Acum, Victor Ponta
vrea banii pentru lefuri și
pensii. Că recompenesele
se văd în felul în care sunt
tratați răniții noștri din
războaiele altora… Dar de
ce să-i permitem să dispună
după bunul plac și de aceste
resurse. De ce să-l lăsăm
să-i „repartizeze” electoral
din vârful pixului și a funiei
de usturoi a ministăresei de
la Fisc, când Țara a strâns
cureaua pentru suplimenta-
rea bugetului Ministerul
Apărării Naționale? Când,
de exemplu, pentru a con-
strui o școală în provincia
Zabul (în Afganistan, de-
sigur!) s-au făcut reduceri
drastice prin diminuarea
bugetelor ministerelor la ti-
tlurile „Cheltuieli de per-
sonal” și „Bunuri și servicii”.

●
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Viorel

Sandu

EE timpul, dragi
români, să ne gândim foarte
bine şi pragmatic, lucid, la
ce tip de sistem dorim în
România. Este clar ca lu-
mina zilei că actuală formulă
de adunături de politicieni
nu este deloc în folosul
cetăţeanului al naţiunii în-
tregi. Avem un Stat, cu
structuri instituţionale, total
nefuncţionale, iar legislaţia
este prea stufoasă,
alambicată şi aplicată
preferenţial, de regulă doar
cetăţeanului simplu, fără
bani şi fără sprijin politic.
Pentru „ceilalţi” avantajele
puterii sunt infinite!

A trecut deja un sfert
de secol, de când suntem
conduşi (subjugaţi) de un di-
abolic sistem, coruptibil,
şantajabil şi manipulabil, de
cea mai joasă speţă. Nu tre-
buie nici măcar să facem un
efort prea mare de gândire,
pentru a vedea realitatea
cotitdiană. Sunt tot felul de
analişti, jurnalişti şi intelec-
tuali care critică acest sis-
tem, dar este doar o critică
formală, adesea doar în di-
verse articole de presă
şi/sau la o suieta politică,
prin cafenele sau prin di-
verse emisiuni TV.  Discuţii

şi comentarii ca după meci-
urile de fotbal, care, de 
fapt, alimentează contra-
argumentele politicienilor
vinovaţi de această stare de
fapt în care se zbate Româ-
nia în 2014. O mulţime de
naivi şi creduli care cască
gură la aceste comentarii
devin susţinătorii sau adver-
sarii acestor „comentatori”şi
politicieni, de asemenea.

Deşi contestaţi, for-
mal, politicienii îşi văd mai
departe de „afacerile lor”,
elaborându-şi legi proprii şi
încasând sume nesimţite de
la bugetul sărăcit al ţării.
Prin urmare, rezultatul aces-
tor critici este zero… Nimeni
nu face nimic, se mai
sacrifică un politician, de
regulă din tabăra adversă,
pentru a mai tempera unele
atenţionări supeficiale, ven-
ite în special din partea unor
oficiali externi. Mass-media
românească este dominată
de consorţii de presă, bine
plătite de către politicieni,
emanând tot felul de
tabloide şi/sau emisiuni, cu
surogate de subiecte, ma-
joritatea doar din lumea
mondenă a unor VIP-uri au-
tohtone, în care joacă
mereu roluri principale, în
propriile telenovele. În rest,
mici sau mari găinării, pen-
tru a atrage atenţia
cetăţeanului şi pentru a in-

toxicz creierul şi aşa mah-
mur al multor români….

Doar vânzarea ţării
continuă aşa cum a fost
planificată de către infrac-
torii politicieni. Se apropie
cu paşi repezi, prea repezi,
toamna şi iarna 2014, când
un nou val de scumpiri va
lovi omul de rând. Marii
mahări care au pus laba pe
averea statului, energia şi
combustibilul, deja au ridicat
preţul la gaze, în timp ce, în
totală bătaie de joc, politi-
cienii anunţă o majorare de
salariu de mizerie şi acea
doar teoretică, practic
rămâne că în trecut. Dar,
facturile trebuiesc achi-
tate… Iar în tot acest timp
se fac comentarii peste co-
mentarii, analize peste anal-
ize, pronosticuri peste
pronosticuri pentru alegerile
din toamnă. Românii încă
sunt subjugaţi manipulării în
masă prin TV şi net, oa-
menii (unii) încă mai cred în
venirea unui „Mesia ” al
politicii româneşti care va
readuce ţară pe făgaşul
normalităţii…

Păi, acest sistem nu
este el însuşi normal, de
unde să scoţi acel „mesia”
când ştim deja: „Ce naşte
din pisică, şoareci
mănâncă”. Este clar că tre-
buie să renunţăm la tot felul
de comentarii, la tot felul de

critici inutile, şi să „Luăm
taurul de coarne”. Mai pe
româneşte să trecem la
fapte, la acţiune pentru a
elimina odată 
acest sistem de adună-
turi infracţionale, total
dăunătoare, nouă şi copiilor
noştri.

Avem în faţă
noastră, de la copii de clasa
a-IV-a, a VIII-a şi de liceu
care sunt mereu evaluaţi şi
paraevaluati. Li se dau teste
peste teste, examene şi alte
forme de evaluare. Dar, un
politician care accede în
structurile de conducere ale
statului, poate ajunge acolo
în vârf, doar printr-o
învârtitură de condei, doar
printr-o ştampilă de partid,
fără nici un  test de evalu-
are, nici măcar teste psiho-
logice de la şcoala de şoferi!
El, politrucul român, poate
să fie doar un simplu
tarabagiu la piaţă politică,
fără nici o calificare/calitate
deosebită, dar, nu-i aşa?, el
poate accede aşa, precum
gaşca prin apă. Orice in-
fractor poate ajunge
conducător de partid şi de
…Stat. Nimeni nu
evaluează acest tip de per-
sonaj! Accesul este „free”!
Dacă ai bani şi susţinere
ajungi ministru, director,
consilier, preşedinte, primar
etc. Doar oamenii importanţi

nu au nevoie de nici o eval-
uare, doar ia propus par-
tidul!

Mai apoi ne mirăm şi
ne întrebăm: de ce naţiunea
şi ţara aceasta au ajuns
aşa? Tot noi suntem „pro” şi
„contra”, îi promovăm, îi
aplaudăm pentru circul
politic pe care-l profesează
pe banii noștri! Se pare că
ne-am obişnuit cu acest
privilegiu de a ajunge acolo
sus gratis, fără muncă. Se
pare că tot mai mulţi
visează să ajungă acolo,
precum soldatul ce visează
să ajungă mareşal. Această
obişnuinţă ne-a amorțit şi
adormit spiritul combativ de
luptător. De ce să muncim
să schimbăm ceva ce este
gratis pentru toţi, dar
privilegiaţi, doar pentru unii?
Să rămână aşa, acelaşi sis-
tem… Se pare că  joacă de-
a toreadorul în jurul taurului,
a început să ne placă!

Nici toreadorul şi nici
taurul nu vor muri, iar noi
aplaudăm furtunos acest jal-
nic spectacol! Dacă nu vom
avea curajul să coboram noi
în arenă să luăm taurul de
coarne, atunci chiar ne
merităm soarta!

●


