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„În societatea modernă se
câştigă banii numai prin bani.
Prin muncă se câştigă pâinea.” 

- N. Iorga
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A cincea putere în stat!A cincea putere în stat!

Cezar Adonis
Mihalache

NNici măcar un „tri-
bunal al poporului”! Nici
măcar unul „în numele
poporului”! Ci o „instanță”
supremă a Executivului în
numele propriilor interese și

„valori”. În asta a transfor-
mat Cabinetul Ponta instru-
mentul Ordonanței de
Guvern. Și nu este vorba de
o încălecare a instituțiilor în
stat, ci de o încercare de
subordonare a Justiției. Mult
mai fățișă decât toate zilele
negre trasate de „justițiarii”
Grivco în Parlamentul
României. De data aceasta,
săvârșită de exponentul
Grivco din Guvernul
României! Iar dacă lucrurile
vor rămâne așa, ANAF nu
devine doar un braț guver-
namental de timorare și
represiune, ci un instrument
care va reteza talerele
Justiției.

Aici duce, nu somnul
națiunii, căci în decembrie
Țara și fiicele sale din Dias-
pora s-au ridicat și au ales,
ci trădarea politică. Aici duce
somnolența și somnul
rațiunii de la Cotroceni. Aici
duc blaturile politice de prin
toate cotloanele politice…

Și ce dovezi ne mai
trebuie?! Pentru că un gu-
vern care a ajuns să an-
uleze prin rândurile unei
ordonanțe supremația de-
ciziilor Justiției, OG nr.
8/2015 stabilind că, în cazul
unei decizii a instanţei de a
anula o contravenţie dată de
ANAF, amenda nu poate fi
recuperată, nu trebuie doar
înlăturat. Trebuie trimis în
fața tribunalului!

Și nu este doar o ter-
felire a Justiției. Suntem în
fața unei agresiuni care,
nesancționată, poate consti-
tui precedentul pentru în-

corsetarea întregii țării. Seg-
ment cu segment, până la
așezarea lațului, sau al
lanțurilor pentru aceia care
nu se aliniază, peste în-
treaga societate.

Pas cu pas, Victor
Ponta a reușit să transforme
o instituție de îndrumare și
verificare într-un organ

represiv la dispoziția sa. O
Agenția Națională de Agre-
siune…

De ce le trebuie in-
spectorilor ANAF armă cu
glonț?! De ce le trebuie giro-
faruri când legea definește
clar instituțiile care pot folosi
așa ceva?! De ce acceptă
ANAF această umflare cu
pompă a competențelor, pe
steroizii ilegalităților guver-
nului, în condițiile în care ar
trebui să-i fie clar că, dincolo
de o anumită limită, singura
soluție pentru următorul gu-
vern, poate chiar în numele
unui popor revoltat, va fi
desființarea acestei noi
„Securități”. Una care, le
place ori nu, își bazează
mare parte din actuala
structură și funcționare pe
ideile unui cercetat pentru
infractiuni economice. Și ar
trebui să le fie atât de jenă
încât singuri să ceară reor-
ganizarea!

Guvernul a 
acordat astfel ANAF-ului
supracompetențe, așezând
practic instituția desupra
legii supreme dar și dea-
supra Justiției. I-a dat drep-
tul LEGAL de a ignora
deciziile judecătorilor. Pen-
tru că, în momentul în care
prin ordonanță guvernul a
decis că, indiferent de car-
acterul definitiv și irevocabil
al deciziilor Justiției, banii
confiscați sau încasați
abuziv în urma amenzilor de
ANAF nu se mai restituie,
puerile în stat sunt deregle-
mentate. Mai mult, se
crează precedentul pentru

ca oricare altă decizie a
Justiției, acolo unde
intersectează interesele ac-
tualului guvern, să devină
doar o anexă la libera inter-
pretare a ANAF-ului.

Este drumul deschis
pentru crearea celei de a
cincea puteri în stat: ANAF.
Dar cum asupra puterii

Judecătorești și Legislative
sunt deja semne mari de în-
trebare, cea de a patra put-
ere în stat (metaforica forță
a presei) nu mai reprezintă
nici măcar o umbră a con-
deiului însângerat în De-
cembrie 89, compilația
Executiv-ANAF ar putea
rămâne unica putere. Așa,
ca un partid unic dimpreună
cu supleantul său… Acest
ANAF de Grivco… Că, de
nu ar suna atât de impozant
Agenția Națională, probabil
și-ar fi zis Serviciul român
de administrare fiscală… Că
personal din vechea „gardă”
are pe acolo!

P.S.:

Eliminând prezumția
de nevinovăție, ANAF
funcționează în baza unor
metodologii interne care
impun inspectorilor abuzul în
serviciu, prin prevederea ca
administratorii și antreprenorii
să fie tratați, a priori, ca fiind
interesați „doar sa diminueze
taxele”! Adică să fure!
Oricum, au apărut deja și
bancurile, seci ori porcoase,
la adresa inspectorilor
ANAF… Or, doar o altă
structură s-a mai bucurat de
o asemenea „atenție” din
partea românilor în hazul lor
de necaz. Și, din păcate,
comparația cu vechea
structură nu pare a se opri
aici…

●

Aţi ajuns ca securiştii... Aţi ajuns ca securiştii... 

Bogdan
Diaconu

FFac un apel către toţi
angajaţii ANAF, indiferent de
nivelul lor ierarhic, să nu se mai
poarte ca poterașii boierilor,
luând cu japca tot ce întâlnesc
în cale de la cei mici şi ocolindu-
i pe cei mari din laşitate şi din
conformism. Sau ca perceptorii
care luau vaca din curtea
ţăranului, dar închideau ochii la
marii trişori ai naţiunii. Sunteţi
toţi fiii şi fiicele acestui neam şi
aici vă veţi trăi viaţa, vreţi să fiţi
voi cei care realizaţi visul de aur
al tuturor invadatorilor ca în
România să nu mai rămână
nimic românesc, iar românii să
fie iobagi într-o ţară aflată în
proprietatea altora? Dacă nu,
de ce atacaţi tot ce a mai rămas
din capitalul autohton, în timp
ce nu atingeţi nici măcar cu
privirea marii evazionişti care 
se întâmplă să fie
multinaţionalele? Ele au alte
legi şi alte reguli?

Aţi ajuns ca securiştii lui
Ceauşescu, infatuaţii care îl
închideau pe românul obişnuit
pentru că îşi tăia viţelul crescut
de el, îşi aducea acasă porum-
bul muncit de el de pe câmp
sau îşi lua două vreascuri din
pădurea care fusese a lui, în
timp ce nomenclatura învârtea
dolarii şi resursele ţării. Aţi vrut
să călcaţi pe urmele DNA şi să
vă umpleţi de glorie, dar, în timp
ce DNA îi închide pe marii re-
chini, voi alergaţi cu coloana de
maşini după plevuşcă. Vă
încordaţi să prindeţi foile de la
xerox, bătrânele cu urzici sau
bacşişul de la chelneri, în timp
ce sute de milioane de euro
zboară în mod ilegal din Româ-
nia an de an, dar nu aveţi ochi
pentru ele. Strecuraţi ţânţarii de
la tarabe şi de la chioşcuri, dar
înghiţiţi cămilele sumelor uriaşe
care reprezintă seva acestei
ţări, dispărute pentru totdeauna
în conturi offshore prin metode
atât de simple că le pricepe şi
un copil. Numai voi nu vreţi să
pricepeţi că vă umpleţi de ridicol
atunci când vă scuzaţi că nu
puteţi controla preţurile umflate
samavolnic de hypermarketuri,
în timp ce amendaţi şi desfiinţaţi
micile firme româneşti pentru că
au preţuri mai mici decât la Kau-
fland, şi citez din procesele
voastre verbale, nu inventez.

Cine v-a învăţat pe voi
unde este cea mai mare evazi-
une fiscală în România?
Mergeţi pe stradă şi întrebaţi
orice român şi vă va spune să
căutaţi la bănci şi la
multinaţionale. Vă faceţi că nu
vedeţi cum îşi comandă audituri
şi consultanţe fictive de mil-
ioane de euro ca să îşi scoată
banii din ţară, sau ce furturi
imense raportează unele hyper-
marketuri ca să nu plătească

impozite, de ai zice că şi-au
abonat hoţi cu tirul în fiecare zi.
Sau, dacă tot faceţi comparaţii
de preţuri la firmele româneşti şi
le penalizaţi dacă dau mai ieftin
decât multinaţionalele, verificaţi
şi preţul la care marile companii
străine îşi aduc mobila şi îşi
plătesc toate serviciile din
străinătate ca să vedeţi dacă nu
bate la ochi şi dacă nu cumva,
în felul acesta, vă prostesc pe
faţă ca să îşi scoată profiturile
imense din ţară.

În loc să fiţi slujitorii
acestui neam care vă ţine pe
salarii plătite din munca lui grea
şi din taxele imense, v-aţi trans-
format în vânzătorii lui, uitând
că tot ceea ce distrugeţi se va
întoarce şi împotriva voastră, a
familiilor voastre şi a urmaşilor
voştri. Copiii voştri în ce ţară vor
trăi? În cele în care se duc banii
noştri scoşi cu noianul peste
graniţă, sau tot în România a
cărei clasă de mijloc o distrugeţi
acum, atât cât a mai rămas?
Credeţi că milionarii şi miliar-
darii pe care îi feriţi de controale
vă vor face loc lângă ei în in-
sulele exotice?

V-aţi întrebat vreodată
voi cui slujiţi atunci când tăbărâţi
peste micii întreprinzători
români, dar întoarceţi privirea în
cealaltă parte atunci când vine
vorba de marii evazionişti
străini? Credeţi cumva că cei
care astăzi îşi scot profiturile
peste graniţă o să vă dea vreo
recompensă pentru trădarea
voastră? Sau că o să vă
plătească ei pensiile? Nu, tot pe
spatele amărăştenilor pe care
astăzi îi alergaţi cu o falsă vir-
tute o să vreţi să să trăiţi. Numai
că ei se vor fi dus de mult… 

Aveţi cunoştinţă că
există multinaţionale în Româ-
nia care îşi angajează oamenii
pe firme offshore ca să nu le
plătească niciun fel de asigu-
rare şi să fenteze şi statul, şi
salariaţii? Pensia voastră, a
celor care îi protejaţi pe aceşti
devalizatori, ar trebui să fie
echivalentă cu contribuţia lor la
buget pe care voi nu o verificaţi,
adică zero!

Treziţi-vă din falsa
voastră rectitudine şi atacaţi
boala evaziunii fiscale acolo
unde e deja în metastază. Nu
mai trataţi gripa şi răceala în
timp ce bugetul este devalizat
de cancerul marilor învârteli fi-
nanciare. Nici măcar nu aţi
mirosit încă marea evaziune… 

Aveţi curajul, dacă vreţi
să fiţi o instituţie de seamă a
statului român, să luaţi taurul de
coarne, nu să prindeţi muşte.
Altfel vă veţi acoperi pe mai de-
parte de penibil.  

Dezmeticiţi-vă şi treceţi
la controalele hoţiei adevărate!

●
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Răscoala lui Horea de la 1784Răscoala lui Horea de la 1784

Ionuț
Țene

RRevolta românilor de
la 1784 nu a fost doar o întâm-
plare, o ridicare a iobagilor
români pentru drepturi sociale
și împotriva nobililor maghiari
sau a taxelor imperiale. Spiritul
ei era adânc împregnat în spir-
itul timpului, în acel zeitgeist,
care vine din străfundurile
conștiinței religioase și
naționale românești. Răscoala
lui Horea a fost mai mult decât
o revoltă țărănească sau 
un incipient de mișcare
revoluționară sub umbra și in-
stigarea Curții de la Viena, în
mijlocul căreia trona împăratul
iluminist Iosif al II-lea.

Răscoale lui Horea
continuă pe un plan superior
mișcarea religioasă de la 1760
condusă de Sofronie din
Cioara sau de către Sfinții
Năsăudeni, reprezentați em-
blematic de către Atanasie
Todoran din Bichigiu.

Istoricii români con-
temporani de la David Prodan,
Ștefan Pascu la Nicolae Edroiu
au surprins documentar exce-
lent cauzele și evenimentele
răscoalei lui Horea, dar spiritul
epocii, din perioada comunis-
mului, teoriile materialiste de
sorginte maxist-leniniste, nu
permiteau analiza complexă şi
intrarea în străfundurile spiri-
tuale ale mișcării țărănești de
la 1784. David Prodan s-a
lansat în monumentala sa lu-
crare „Răscoala lui Horea”, în
evidențierea caracterului
țărănesc și social al mișcării.
Ștefan Pascu a marșat pe spir-
itul revoluționar al lui Horea, un
fel de revoluție burgheză avant
la letrre față de revoluția de la
1789. Istoricul era 
sub influența istoriografiei
ceaușiste prin curentul pro-
tocronist, adică românii din
Apuseni au făcut o revoluție de
sorginte burgheză înainte de
cea franceză. De aici s-a
născut și ideea influenţei „ilu-
ministe” a lui Horea la Curtea
de la Viena şi chiar
apartenenţa sa la masoneria
austriacă, lucru neadevărat,
fiind doar o propagandă de
compromitere a ţăranului
român de către istroiografia
nobiliară maghiară, că acesta
a acţionat în colaborare cu
mediile imperiale şi masonice
de la Curtea lui Iosif al II-lea.
Adevărul istoric e că Horea a
fost un element luminat al
ţăranilor români din Ardeal
care şi-a sacrificat viaţa pentru
renaşterea politică,
economică, culturală şi, nu în
ultimul rând, religioasă, de
factură creştin-ortodoxă, a
neamului său. Horea după
patru reprezentări ale moţilor
români la Viena şi Budapesta,
în audienţe directe în faţa
împăratului Iosif al II-lea a real-
izat că eliberarea poporului
său nu va veni de la Curtea de
la Viena. Horea doar s-a folosit
de ascendentul conexiunii cu
Curtea imperială pentru a îi
ridica pe români să-şi ceară
drepturile. Scrisorile primite de
la împărat sau lanţurile cu cruci
de aur imperiale erau doar mo-

tive şi unelte de înflăcărare a
imaginaţiei colective româneşti
vrăjite de mitul „bunului
împărat”, pentru a le insufla
curaj iobagilor români să-şi
ceară drepturile în ţara lor.
Horea şi conducătorii răscoalei
au avut planul lor bine presta-
bilit, care urmărea eliberarea
românilor de sub stăpânirea
seculară a nobilimii maghiare.
Horea, Cloşca şi Crişan s-au
purtat nu numai ca şi căpetenii
răsculate în octombrie, noiem-
brie şi decembrie 1784, ci şi ca
adevăraţi conducători de oşti şi
şefi interimari de stat. După
eliberarea Munţilor Apuseni,
epicentrul răscoalei, de nobil-
imea maghiară şi
funcţionărimea austriacă,
Horea a numit dregători săteşti
din armata sa ţărănească în
locul gornicilor şi juzilor.

Horea a organizat ar-
mata ţărănească după model
militar, fiind ajutat şi de
căpitanul Crişan, care fusese
zeci de ani gradat în regi-
mentele grănicereşti. Horea a
preluat jurământul căpitanilor
şi membrilor oastei sale şi a
numit primari peste satele elib-
erate. Nu întâmplător, Horea
era numit de poporul român
Horea Rex Daciae. El şi-a dat
seama că numai eliberarea ter-
itoriului locuit de români în
Ardeal poate duce la
supravieţuirea neamului său. A
dus o politică inteligentă şi
violentă, de pustiire a curţilor
nobiliare maghiare, a înlăturat
funcţionărimea austriacă din
târgurile, satele şi minele elib-
erate, dovadă că nu a acţionat
în colaborare cu Curtea
vieneză, ci numai s-a folosit de
ascendentul legăturilor preala-
bile cu mediile imperiale în
mentalul şi imaginarul colectiv
românesc. El a cerut în ultima-
tumul dat nobililor maghiari de
la Deva ca „nobili să nu mai fie”
şi aceşti să „jure pe cruce”,
pentru a fi acceptaţi în noul stat
românesc preconizat de Horea
în Ardeal. „A jura pe cruce”
reprezintă întreaga cheie a
răscoalei lui Horea. Ortodoxia
promovată de revoluţionarii lui
Horea era liantul ideologic al
unităţii de acţiune în teritoriul
controlat de către răsculaţi.
Doar cei ortodocşi sau care
jurau pe crucea bizantină şi se
botezau aveau dreptul la viaţă
în statul ţărănesc preconizat
de către Horea Rex Daciae.
De aceea, fundamentele coez-
iunii ţărănimii răsculate a fost
religia ortodoxă, ca însemn
ideologic al noii stări de lucruri
în Munţii Apuseni. Revolta
ţăranilor a fost nu numai îm-
potriva nobililor reformaţi
maghiari, a funcţionarilor
catolici austrieci, ci şi împotriva
românilor de religie greco-
catolică sau unită percepuţi ca
„trădători” sau colaboratori ai
aparatului represiv ai statului
suprapus de altă etnie decât
cea majoritar românească. Nu
întâmplător Blajul, sediul epis-
copal unit, intelectualiatea
Şcolii Ardelene de religie
greco-catolică şi mediul clerical
unit nu au pactizat cu răsculaţii
lui Horea, percepuţi ca un peri-
col pentru înţelegerile
binefăcătoare reciproce dintre

„colaboraţionişti” şi Curtea de
la Viena. 

O carte mai puţin
promovată de istoriografia
română este cea lui Alexandru
Şterca Şuluţiu, „Istoria Horii şi
a poporului românesc din
Munţii Apuseni”, scrisă pe la
1850, folosind metode istori-
ografice moderne de istorie
orală, înainte ca acestea să
devină o componentă de bază
a istoriografiei americane şi
apoi a celei post-decembriste
româneşti. Episcopul greco-
catolic Alexandru Şterca
Şuluţiu sintetizează opinia
românilor uniţi faţă de răscoala
lui Horea percepută ca o
resurecţie ţărănească violentă
de factură creştin-ortodoxă.
Autorul care se trăgea dintr-o
familie greco-catolică din
Munţii Apuseni povesteşte
peripeţiile familiei sale în vre-
mea răscoalei, percepută de
Horea ca „colaboraţionistă” cu
autorităţile austriece şi care
trebuia să moară.

Şuluţiu a păstrat din
memoria familiei teama faţă de
ţăranii români orotdocşi care îi
punea în faţa unui fapt de
mărturisire a credinţei: ori trec
prin botezul ortodox, ori mor de
sabie. Familia lui Şuluţiu, după
grele încercări şi nopţi dormite
prin păduri, se salvează cu
greu din mâinile răsculaţilor
care îi percepeau pe greco-
catolici ca instrumente ale stat-
ului opresiv nobiliar şi străin de
neam. La Şuluţiu se observă o
deonsiderare a mişcării lui
Horea percepută ca violentă şi
prea ortodoxă din punct de
vedere confesional. Şuluţiu ne-
a lăsat o descriere plastică a
botezului celor care nu erau de
religie ortodoxă. Horea ajuns
cu oastea sa la Abrud:
„Înţelegând dară gloatele Horii
că şi maghiarii îmbrăcaţi în
haine româneşti s-au
amesteca şi-şi fac treaba cu
dânşii, şi temându-să ca nu
cumva mai pe urmă să-i
vânză, au spus Horii lucru
acela, întrebându-l ce ar trebui
a face cu unii maghiari de
aceia? Să zice că ar fi zis
Horea: ̀ cari se dau cu noi şi să
împărătşesc cu noi din faptele
noastre, nu trebuie supăraţi,
fără ca să fim mai secure că
vor ţânea tot mereu cu noi, să-
i botezaţi pe legea noastră`,
care s-au făcut şi în a cărei ur-
mare, nenumăraţi maghiari,
reformaţi şi unitari, unii ca să
fie suferiţi de soţii la prăzi şi ja-
furi, iară alţii, ca să scape de
moarte, s-au botezat, precum
a şi fost şi cămăraşul din
Abrud, Fizker Ferenţ, unitar, cu
trei feciori ai săi, şi alţii”
(Alexandru Şterca Şuluţiu, „Is-
toria Horii şi a poporului româ-
nesc din Munţii Apuseni”, Ed.
Viitorul Românesc,1995, p.
97/98). Botezul ortodox era
certificatul străinului pentru a fi
lăsat să trăiască pe teritoriul
românesc eliberat de către
Horea din Munţii Apuseni.

Ţăranii din Apuseni s-
au ridicat şi împotriva arendării
cârciumăritului, un drept vechi
folosit de români şi oferit acum
de Viena unor negustori străini,
în special armeni. Moţii iobagi
în plângerile lor către Viena,

unele dintre acestea duse per-
sonal de Horea împăratului,
vorbeau de persecutarea
ţăranilor că nu primeau dreptul
de cârciumărit pentru că erau
de majoritari şi de religie
ortodoxă, deci consideraţi
schismatici şi scoşi din sis-
temul religios recunoscut de
imperiu. Moţii au organizat o
rezistenţă după modelul
„ceaiului american”, boicotând
produsele vândute de cârciu-
marii armeni şi cumpărând
doar ţuica produsă de moţi.
Nemulţumirile moţilor au culmi-
nat cu revolta de la Câmpeni
din mai 1782 care a fost primul
semn vizibil al apropiatei
răscoale. Represiune a fost
violentă şi s-a lăsat cu
condamnări la moarte şi plata
unor despăgubiri uriaşe. Horea
a stat deoparte de eveni-
mentele de la Câmpeni, dar
documentele informative ale
poliţiei austriece vorbesc de in-
spirarea lor de către viitorul
răsculat. Tumultul de la târgul
din Câmpeni anunţa furtuna ce
o să vină în Ardeal. Nu
întâmplător debutul răscoalei
lui Horea a avut loc la biserica
ortodoxă din Mesteacăn. Pe
28 octombrie a avut loc târg la
Brad unde a apărut Crişan,
care a convocat marea
adunare ţărănească de la bis-
erica ortodoxă din Mesteacăn,
pe 31 octombrie 1784. Aici, pe
terasa bisericii de la hotarele
localităţii Brad cu satul
Mesteacăn circa 500 de iobagi
au participat la Liturghie şi s-au
rugat cu preotul ortodox din
parohie. Au venit iobagi de pe
tot cuprinsul Cetăţii de Piatră.
Biserica era mică şi construită
din lemn. Aceasta a fost arsă
mai târziu de autorităţile
maghiare. În urma unor
cercetări arheologice din 1983
s-a reconstituit arheologic bis-
erica, care era construită pe o
fundaţie de piatră şi nava nu
era mai lungă de circa opt
metri. După slujba religioasă,
Crişan îndeamnă pe ţărani să
se îndrepte spre Alba-Iulia
pentru a răspunde conscripţiei
militare imperiale şi a se în-
arma. Conscripţia militară a
fost doar pretextul lui Horea,
chiar dacă ţăranii credeau că
prin înarmarea şi încorporarea
în regimente grănicereşti vor
scăpa legal de iobăgie. Horea
s-a folosit însă inteligent de
conscripţia militară austriacă
pentru a îi înarma pe iobagi şi
să-şi câştige libertatea cu
armele în mâini. Viena era
speriată de ascensiunea
europeană a Rusiei ţariste şi
de propaganda ortodoxă dusă
între popoarele din Balcani. De
teama revoltei ortodocşilor din
principatul transilvan, Iosif al II-
lea oferă patenta religioasă de
la 1782 ca să permită
românilor să-şi ridice biserici în
stilul bizantin. Ortodocşii erau
în continuare toleraţi, nu
cetăţeni cu drepturi depline,
dar îşi puteau însă construi bis-
erici, fără să mai fie bombar-
date de generalul Bucow.
Numeroase sate unite din
Haţeg au trecut la ortodocşi,
fapt ce a creat nemulţumiri la
Episcopia Unită de la Blaj.
Românii din Ardeal nu mai

frecventază bisericile greco-
catolice şi nu mai ascultă de
trimişii Blajului, fapt ce duce la
noi măsuri anti-ortodoxe ale
Curţii de la Viena,
nemulţumind pe moţii din
Apuseni. Pe acest ferment reli-
gios anti-ortodox al Vienei s-a
ridicat Horea pe fruntea valului
de nemulţumiri. La presiune
nobilior maghiari Viena
blochează conscripţia militară,
prilej pentru Horea de a începe
răscoala de eliberare naţională
şi religioasă a românilor şi
crearea unui stat propriu, cu
liderul ţăranilor pe post de Rex
Daciae. Baronul Josif Nalaczy,
cancelarul ardelean a înţeles
clar într-un document de
epocă, încă din primele zile
adevărata ţintă a ţăranilor
români: „Ca pământurile nobil-
iare să se împartă între
poporul de rând potrivit
poruncii viitorului alt înălţat
împărat al nostru”, adică
Horea. Nu întâmplător printre
căpitanii lui Horea erau preoţii
ortodocşi, ca Popa Dănilă,
Popa Constandin sau Popa
Costan, ultimul a semnat cu
Ioan Piuariu Molnar o
convenţie de armistiţiu.

Încă de la debutul
răscoalei provizorul Gheorghe
Devai de la Oficiul Minier Su-
perior din Zlatna se temea ca
răscoala lui Horea să nu
renască resurecţia ortodoxă a
românilor conduşi de Sofronie
din Cioara de la 1761. Deci de
la început nobilimea şi
funcţionarii percepeau
mişcarea lui Horea ca o revoltă
religioasă a „schismaticilor”
care îşi solicitau drepturile lor
naturale religioase, sociale,
economice şi politice. Orto-
doxia a fost ideologia lui Horea
în acţiunea sa de eliberare
socială şi naţională. Iureşul
răscoalei s-a extins distrugător
peste simbolurile religioase
străine şi opresoare. La Baia
de Criş răsculaţii români au
distrus mănăstirera
franciscană, după ce călugării
au fugit în codrii. La Câmpeni,
ţăranii români îşi alină
răzbunarea pe cârciumarii ar-
meni pentru incidentul din 24
mai 1782. Ei distrug casele şi
pivniţele lui Martin Bosnyak şi
Martin Patrubany. Butoaiele cu
vin sunt vărsate pe uliţi. Stăinii
erau percepuţi ca uneletele
asupritorului. Cu viaţă scăpau
doar cei care se botezau în
credinţa ortodoxă. Pe 7 noiem-
brie armata ţărănească intră
după lupte grele în Roşia Mon-
tana. Aici dau foc bisericilor re-
formate şi catolice, precum şi
caselor celor bogaţi. Furia
răsculaţilor se îndreaptă îm-
potriva simbolurilor religioase
străine, catolice, reformate dar
şi ale bisericii unite.

Unii cercetători susţin
că pe la 1816 în cunoscuta
„Catedrală cu lună” construită
în Oradea frecventată de
creştinii români s-a pictat dea-
supra catapeteasmei un
portret a lui Horea. Pe la 1828
în biserica de lemn ortodoxă
din Tisa s-a zugrăvit martiriul
lui Horea, cu imaginea tragerii
pe roată. 

●



4 Tichia de politician

Și totuși: Ziua Independenţei sau Ziua Europei/Ziua Victoriei?!Și totuși: Ziua Independenţei sau Ziua Europei/Ziua Victoriei?!

NNoua Dreaptă  din
nouconstată cu îngrijorare
faptul că de mulţi ani deja
autorităţile s-au obişnuit să
aniverseze pe 9 mai "Ziua
Europei" sau "Ziua victoriei
împotriva fascismului",
uitând parcă de 
9 mai – Ziua Independenţei
României cucerită cu preţul
atâtor jertfe în Războiul de
Independenţă din anii 1877-
1878. 

Observăm cu
tristeţe cum, an de an,
această zi excepţională în
istoria noastră a românilor
este maculată de Ziua Eu-
ropei, sărbătorită la aceeaşi
dată. Vedem cum primari de
municipii din România alocă
sume exorbitante de la
bugetul local pentru
sărbătorirea Zilei Europei şi
nici un leu pentru Ziua
Independenţei noastre
naţionale. Vedem cum mulţi
români, pe bună dreptate,
nici nu mai înţeleg ce
sărbătorim pe 9 mai: Ziua
Independenţei sau Ziua Eu-
ropei/Ziua Victoriei?

Noua Dreaptă ţine
să precizeze că pentru
români şi România "victoria
împotriva fascismului" a
însemnat în fapt pierderea

unei treimi din teritoriul
naţional şi începutul a 50 de
ani de tiranie comunistă. În
1945, pe 9 mai, după patru
ani de război şi 700.000 de
vieţi pierdute, României nu i
s-a recunoscut statutul de
ţară cobeligeranţă, ci de
ţară învinsă. Trupele soviet-
ice au staţionat pe teritoriul
României până în 1958,
Basarabia, Bucovina de
Nord şi ţinutul Herta
rămânând captive în
componentă URSS. În-
cepând cu luna mai a anului
1945 încep primele procese
ale "Tribunalului Poporului",
epurări şi deportări, internări
în lagăre de deţinuţi politici,
se instituie cenzură, 
se proclamă Republica
Populară şi se trece la
naţionalizarea întreprinder-
ilor, la colectivizarea forţată
a agriculturii şi dictatură par-
tidului unic comunist.

Constatăm deci
semnificaţia profund nefastă
a acestei "zile a victoriei"
care pentru România a
adus o robie de peste patru
decenii. Este momentul să
ne întrebăm: victoria cui o
sărbătorim pe 9 mai 1945?
Evident, noi românii nu
avem nici un motiv de
sărbătoare şi acest circ
grotesc pus în opera de unii

edili cu spectacole şi con-
certe costisitoare trebuie să
înceteze. "Ziua Victoriei" a
reprezentat pentru noi
românii căderea în robia
comunistă, deportarea a
sute de mii de basarabeni 
şi bucovineni în pustiu-
rile Siberiei, ocuparea
României de către sovietici,
cu tot cortegiul de violuri,
crime şi jafuri. La 9 mai
1945, România era o ţară
ocupată de către trupe
străine şi i se impunea
"manu militari" un regim co-
munist, care a distrus
elitele, tradiţiile şi fiinţă
spirituală a naţiunii, iar
despăgubirile de război
pretinse de ruşi au fost
colosale.

Această încercare
de ştergere din mentalul
românilor a zilei de 9 mai ca
Zi a Independenţei de stat a
României nu este 
însă întâmplătoare dacă
analizăm acţiunile irespons-
abile şi anti-naţionale ale
clasei noastre politice, în
frunte cu fostul preşedinte
Traian Băsescu, care până
în ultima zi a mandatului s-a
făcut purtătorul de cuvânt al
proiectului anti-naţional de-
numit cu cinism "Statele
Unite ale Europei". Sperăm
că noul preşedinte, care a

jurat şi el în faţă Camerei
Deputaţilor şi a Senatului,
cu mâna pe Biblie şi 
pe Constituţia României, 
să apere "suveranitatea,
independenţa, unitatea şi in-
tegritatea teritorială a
României", va abandona
politică anti-naţională de
cedare a suveranităţii în
favoarea proiectului mamut
Statele Unite ale Europei,
unde guvernele şi parla-
mentele naţionale ar avea
un rol politic minor, echiva-
lent cu cel jucat de actualele
consiliile judeţene iar
Comisia Europeană ar avea
supremaţie asupra guver-
nelor, unde europarlamen-
tarii ar înlocui suveranitatea
parlamentarilor naţionali iar
liderii naţionali, care se re-
unesc în Consiliul Euro-
pean, ar fi reduşi la un rol
consultativ, de Camera
secundară.

În acest context de-
cisiv pentru viitorul Statului
şi Neamului Românesc,
Noua Dreaptă condamnă
scenariul anti-românesc
prin care ţara noastră ar fi
redusă la statutul de colonie
periferică a unor utopice
State Unite ale Europei şi îi
asigura pe toţi românii că va
continuă lupta pentru o
Românie Independenţa şi

Suverană şi pentru o
Europă a Statelor naţionale
independente. 10.000 de
români s-au jertfit pentru că
urmaşii lor să trăiască într-o
ţară liberă, nesupusă nici
unei puteri străine. Iar noi,
cei de astăzi, nu avem drep-
tul să anulăm sensul luptei
lor şi victoria obţinută cu
preţul sacrificiului suprem.

Respingând orice
dictat politic extern, Noua
Dreaptă va continuă lupta
de trezire a conştiinţelor şi
de avertizare asupra peri-
colelor care ameninţă Nea-
mul Românesc şi 
le aminteşte tuturor
duşmanilor independenţei
României că Articolul 1 din
Constituţie este încă în
vigoare şi prevede negru pe
alb că "România este stat
naţional, suveran şi INDE-
PENDENT, unitar şi indiviz-
ibil". Şi, chiar cu preţul unor
noi jertfe, AŞA VA
RĂMÂNE!

Biroul de Presă al Noii
Drepte

●

NOTĂ DE PROTEST transmisă de ADEC către Președintele SRRT NOTĂ DE PROTEST transmisă de ADEC către Președintele SRRT 
în cazul emisiunii ”Maghiara de pe unu”în cazul emisiunii ”Maghiara de pe unu”

Dan
Tănasă

NNotă adresată dom-
nului Stelian Tănase,
Președintele Societății
Române de Radio și Tele-
viziune, cu privire la modul
în care a fost relatat, în
cadrul emisiunii ”Maghiara
de pe unu” din data de 4
mai 2015,  cazul schimbării
denumirii Spitalului de Re-
cuperare Cardiovasculară
”Dr. Benedek Geza” din Co-
vasna

Asociația Civică
pentru Demnitate în Europa
(ADEC) transmite o notă 
de protest publică 
domnului Stelian Tănase,
Președintele Societății
Române de Radio și Tele-
viziune, cu privire la modul
total lipsit de profesionalism
în care a fost relatat cazul
schimbării denumirii Spitalu-
lui de Recuperare
Cardiovasculară ”Dr.
Benedek Geza” din Cov-
asna în cadrul emisiunii
”Maghiara de pe unu” din
data de 4 mai 2015, difuzată
de postul TVR 1.

Redactorii emisiunii
”Maghiara de pe unu” au
abandonat total principiile
profesionale ale obiectivității
și echidistanței în relatarea
știrilor și s-au limitat la a

reda exclusiv punctul de
vedere al părții maghiare,
compus exclusiv dintr-o
retorică xenofobă și șovină
maghiară.

În totalul dispreț al
profesiei pe care o prac-
tică, redactorii emisiunii
”Maghiara de pe unu” din
data de 4 mai 2015 au omis
să informeze opinia publică
cu privire la faptul că Spi-
talul de Cardiologie din Co-
vasna a fost redenumit în

anul 2010 de un ministru
UDMR fără consultarea
comunității locale din Cov-
asna, fie că vorbim de
români sau maghiari. Ca
atare, argumentul Uniunii
Democrate Maghiare din
România potrivit căruia
schimbarea denumirii spi-
talului a fost făcută de min-
istrul Nicolae Bănicioiu fără
consultarea comunității lo-

cale este stupit și lipsit de
consistență.

În totalul dispreț al
faptului că sunt finanțați din
fonduri publice, redactorii
emisiunii ”Maghiara de pe
unu” din data de 4 mai 2015
au omis să informeze opinia
publică cu privire la faptul că
nici în 2010, atunci când era
condus de un ministru
UDMR, Ministerul Sănătății
nu a consultat Primăria sau
Consiliul Local Covasna și

nici Consiliul Județean Cov-
asna. Doar că atunci nu-
mele instituției a fost
maghiarizat, ceea ce nu a
mai deranjat opinia publică
de etnie maghiară.

În totalul dispreț al
faptului că lucrează la tele-
viziunea publică a statului
român, redactorii emisiunii
”Maghiara de pe unu” din
data de 4 mai 2015 au omis

să informeze opinia publică
cu privire la faptul că man-
agerul spitalului, Cristian
Cimpoi, a fost consultat de
către conducerea Ministeru-
lui Sănătății și a 
avizat favorabil schimbarea
denumirii spitalului în Spi-
talul de Recuperare
Cardiovasculară ”Dr.
Teculescu-Benedek”. 

Redactorii emisiunii
”Maghiara de pe unu” au
preluat și transmis mai de-
parte minciunile celor care
au afirmat că schimbarea s-
a făcut fără consultarea spi-
talului.

Redactorii emisiunii
”Maghiara de pe unu” din
data de 4 mai 2015 au omis
să informeze opinia publică
cu privire la faptul că spitalul
a fost construit de către
Statul Român pe un teren
naționalizat de la românii
din Voinești.

Redactorii emisiunii
”Maghiara de pe unu” din
data de 4 mai 2015 au omis
să ceară și un punct de
vedere din partea
comunității românești din
Covasna, din partea celor
care susțin acest demers.
Înțelegem că este vorba de
o emisiune în limba
maghiară însă nu înțelegem
de ce redactorii emisiunii au
abandonat complet princip-
iul obiectivității în relatarea

unei știri.
Redactorii emisiunii

”Maghiara de pe unu” din
data de 4 mai 2015 au omis
să informeze opinia publică
cu privire la biografia doc-
torului Nicolae Teculescu în
ciuda faptului că aceasta
este publică. Dacă tot au
redat argumentele pline de
ură șovină ale celor care se
opun includerii în denumirea
instituției a numelui doctoru-
lui Nicolae Teculescu,
considerăm că ar fi fost și
de bun simț și profesional
să se prezinte și câteva cu-
vinte despre biografia doc-
torului Teculescu, care este
publică și poate fi ușor
accesată de orice persoană
bine intenționată.

ADEC se declară
stupefiată de faptul că Tele-
viziunea Națională a ajuns o
tribună în care sunt propa-
gate ideologia șovinismlui
maghiar și xenofobia. În loc
să ilustreze obiectiv și pro-
fesional subiectul, redactorii
emisiunii ”Maghiara de pe
unu” sunt în fapt o trompetă
a Uniunii Democrate
Maghiare din România, pro-
movând mai departe doar
ura interetnică și șovinismul.

●



Ghimpele Națiunii

Bă, nătărăule care ești nătâng!Bă, nătărăule care ești nătâng!

Cezar 
Adonis Mihalache

ĂĂsta da autodenunț!
Suficient de evident pentru a
bate palma cu procurorul să-i
dea, nu o guvernare la
„tubulatură”, ci un arest la
domiciliu. Ba, parcă am pune
mână de la mână și i-am
strânge noi bani de bilet spre
Dubai. Să-i dea arest acolo și
să ne lase în pace.

Într-o neghiobie unică,
dar repetabilă (!), Victor Ponta
s-a autodenunțat grosier. De
pe buzele lui strepezite de
aroganță a plecat vestea de
șapte cenți: banii din supraac-
ciza pentru autostrăzi nu au
fost folosiți pentru
infrastructură, ci pentru a face
o… anvelopă fiscală. El îi
spune, filosofic-financiar,
„spațiu fiscal”. Adică balonul de
resurse prin care a putut
demonstra FMI-ului că execu-
tivul lui are de unde să suporte
costurile anumitor măsuri.

Și este un autodenunț
al deturnării de fonduri. Luați
dintr-o parte și pus pe căprării.
Iar dacă mergem pe linia firului
deturnant-detonant (!), fiind
vorba de măsuri care au ca
scop final populismul electoral,
furtul din prezervativul fiscal,
pentru că asta au încropit

miniștrii de sub lampionul roșu
al Finanțelor, se poate creiona
într-un megadosar de fraudă în
scop electoral, dar și într-unul
al foloaselor necuvenite, în
scop personal și de clan
pestrițo-pesedist, căci, n-are fi
mare mirare să aflăm de unde
s-au luat de fapt bani pentru
expediția de impresionare, prin
asumarea politicii de țară, din
zona bogată a Golfului. Acolo
unde Viorel s-a dus cocoș, dar
s-a întors cămilă. Dar nu

cocoșat carecumva de con-
tractele obținute! Că n-ar fi fost
în stare să semneze nici măcar
un contract de import de nisip
din țara nisipului, fiind bun,
poate!, doar la muls cămile
pentru distracția unui șeic care
își permite să achiziționeze
dottore-circari de bazar.

Așadar, o devalizare

care merge mână în mână cu
abuzul în serviciu. Probabil,
procurorii ar putea găsi acolo și
niscai „indicii temeinice” pentru
disjungerea unui dosar de pla-
giat, multe dintre măsurile de
fandosire populistă fiind furate
din programele altora.

Dar toate acestea
pălesc în fața acuzației princi-
pale: deturnarea de fonduri. Iar
acum ar trebui ca toată țara să-
l dea în judecată, să-i ceară
banii dați în plus la pompă, ca

supraacciză, ba, să-i facă și
denunțuri de escrocare. Pentru
că asta a făcut! A luat banii și i-
a plasat în „fonduri” de inve-
stire în propria-i imagine (ca
perspectivă electoral-
populistă) sau pentru a-și lăfăi
mutra în oglinzile din seraiul
șeicilor….

Or, de pe scena Op-

erei bucureștene, procurorii ar
putea trece pragul arenei pon-
taniene de la „Cirquel du
Grivco”. Să descalece printre
primatele ministeriale, să facă
un corp de control de pază a
țării. Mai ales că Ponta și-a jus-
tificat supracciza, adică de-
turnarea de fonduri, prin faptul
că „nu am reușit să deblocăm
procedurile”. Ceea ce este, de
fapt, recunoașterea
incapacității manageriale. Dar
care nu-i asigură circumstanțe
atenuante, pentru că, în mo-
mentul în care miniștrii lui de
transport au început să radă de
pe hărți proiectele de
autostrăzi, înlocuindu-ne cu
idei de drumuri expres apoi
cu… nimic, supraacciza a de-
venit prezumat sursă de de-
turnare!

Iar dacă supraacciza
nu a adus nici măcar un metru
de autostradă, poate reușeste
să mobilizeze „indignații” de pe
net să iasă în stradă. Că dacă
o să mai protesteze mult (doar)
în „virtual”, o să se trezească
cu supraaccizele lui Big
Brother de nici nu o să mai
deschidă calculatoarele. Și tre-
buie să vină în stradă, Ponta
nerăspunzând întrebării princi-
pale: Unde sunt banii? Unde s-
au dus cele două miliarde de
lei din banii din supraacciza pe
carburanții? Și unde cei din

aberanta taxă pe stâlp? Și
dacă nu a fost un „proiect bun”,
de ce mai există încă? Nu este
oare o legalizare a formei de
furt public din buzunarul omului
de rând? Al ăluia care e călărit
pentru mărunțișuri uitate prin
sertare… Sau acest „proiect”,
care nu a mai fost proiect din
clipa aplicării (dar la Ponta
eșecul se cheamă „Proiect” și
doar reușitele sunt umflate
pompos ca „măsuri”), a fost
doar un alt capitol la care
România a fost cobai?

Oricum, dacă nu
punem degrabă botniță
miștocărelii și mârlăniei guver-
namentale, atunci sloganul de
lucru al actualului premier,
„Sunt prost, am fost prost si voi
fi prost!” (cu variantele, hoț,
plagiator, mitoman, grobian,
făʹpontanian etc.) va deveni
sloganul fiecăruia dintre noi.
Căci a suporta în continuare
supraacciza, acest proiect
„care nu a fost bun”, înseamnă
să legiferăm masochismul fis-
cal și, mai ales, să garantăm
noi acel precedent care îi va
permite premierului să-și
târșâie pe mai departe pi-
cioarele prin viața noastră, să
introducă noi taxă tâmpe, apoi
să ne ironizeze cum că a
greșit, dar noi să plătim în con-
tinuare…

●
Găştile catilinare... Găştile catilinare... 

Maria
Diana Popescu

PParlamentul României
s-a transformat într-un infractor
de rînd, care face legi în pe-
rioada cînd nu stă la închisoare
pentru vreo crimă de drept
comun. Cu mici modificări,
Mark Twain a afirmat aceasta
şi se potriveşte la mustaţă
Comisiei deputaţilor pentru
muncă şi protecţie socială,
care a avizat hoţeşte proiectul
de lege numit eufemistic și du-
bios „parteneriatul civil indifer-
ent de sexe”, care urmează să
intre la vot în plenul Camerei
Deputaţilor. Legea va fi un real
pericol pentru unele categorii
de tineri, lobotomizate de
fascinaţia libertăţii şi distanţate
prin manipulări agresive de
sentimentul fiinţei creştine,
care vor înghiţi frivolitatea tîr-
gului satanic ca pe o şaorma,
tîrg mascat de cuvîntul
„parteneriat”. Îşi vor pîngări su-
fletele şi existenţa şi vor purta
toată viaţa cicatricea
dureroasă a unui cancer care,
altfel, poate fi evitat.

De cînd s-au înmulţit
medicamentele şi ne-au inun-
dat farmaciile, cam toţi politi-
cienii au luat-o pe arătură şi
sînt o ruşine pentru România.
Un exemplu cras este ho-
minidul Remus Cernea, cel
care a ratat intrarea în P.E.,
candidatura sa fiind respinsă
de B.E.C. pe motiv că nu şi-a
numerotat listele cu semnături.
Bruxelles-ul fiind salvat, astfel,
de invazia unui măscărici, în
permanenţă în miezul scan-
dalurilor, înaintînd în Senat, în
repetate rînduri, printre nerozi-
ile sale, proiectul de lege

privind căsătoria civilă indifer-
ent de sexe, scoaterea religiei
din şcoli… Curat antiromânesc
păgînismul său, manifestat în
declaraţii publice oribile pre-
cum: „România va fi cu
adevărat liberă şi democratică
atunci când va avea preşedinte
o femeie rromă, lesbiană şi
atee, pentru că atunci oamenii
înseamnă că vor alege un
preşedinte trecând peste
prejudecăţile lor”. Un astfel de
politician n-ar mai trebui tolerat
sub nicio formă şi sub niciun
motiv în politica poporului
român creştin. Aprobînd
proiectul unei legi satanice,
Comisia deputaţilor a deschis
uşa unui curent de totală
decădere morală - o decădere
din firea creştină a
următoarelor noastre generaţii.

Este tot mai evidentă
şi alarmantă o crudă realitate
mondială: Lesbian, Gay, Bi-
sexual şi Transgender
(L.G.B.T.) agresează ostenta-
tiv şi discriminează (para-
doxal!) o majoritate normală,
indulgentă şi paşnică, pentru
obţinerea unor recunoaşteri şi
privilegii anormale, care să le
înlesnească comiterea unor
abuzuri şi eludarea legilor stat-
ului sub protecţia unor legi
aberante, votate pe scara de
incendiu. Aceştia şi-au găsit
aliaţi în păgînii democraţiei, ni-
meni alţii decît politicienii şi
partidele demagogice - adică
cei/cele din afara gîndirii şi
acţiunii raţionale. Adaptarea la
o societate profund bolnavă
este un simptom evident de
deteriorare mintală.   Iată ce
îmi trimite Contraamiralul de
flotilă (r) Marian Ioan: „Eu
ştiam că parteneriatul este o
chestiune specifică domeniului
business, care mai de care mai

profitabile sau mai păguboase,
unde nu se pune problema
unei delimitări în funcţie de
sex. Căci, nu-i aşa, parteneri-
atele alea nu sunt constituite
pentru … partide de sex, chiar
dacă sub umbrela lor, uneori,
se desfăşoară şi asemenea
acţiuni filantropice. Am întrebat
în stânga şi-n dreapta ce e cu
parteneriatul ăla civil indiferent
de sex, de pe masa Senatului.
Aşa am aflat că urmează să se
legifereze, sub masca acestei
denumiri de-a dreptul tâmpite,
căsătoria între fiinţe umane de
acelaşi sex. Atunci m-am
lămurit că nu e vorba de niciun
business, ci este o bişniţă
ordinară. O bişniţă cu 
tineri atraşi spre homosexuali-
tate/lesbianism, bişniţă care
urmează să primească um-
brela apărătoare a legii. De
ce? Ca să nu mai procreeze.
Iar dacă doresc să aibă şi ei
copii, îi pot înfia. Copiii înfiaţi
pot fi mult mai uşor vânduţi
pentru organe, decât cei pro-
prii, nu? Nu ar fi normal ca
celor care optează pentru miz-
eria numită homosexualitate
să li se interzică a înfia copii?
Păi, din moment ce aleg sin-
guri să nu procreeze, de ce să
înfieze copiii procreaţi de alţii.
De-abia acuma îmi dau seama
de ce răcneau ăia „Jos comu-
nismu” în 2014. Pentru că, în
comunism nu era permis aşa
ceva.” Este vocea unui intelec-
tual şi patriot român, care ar
putea da lecţii multor senatori.
Dacă dezaxaţii şi impostorii,
buni de trimis în spaţiu doar cu
bilet de dus, ar fi legalizat un
climat de moralitate strictă, nu
haosul, corupţia, sodomismul
şi prostituţia, sub toate as-
pectele, nenorocirile de tot felul
n-ar fi existat. Homosexualii şi

lesbienele n-ar fi îndrăznit să
iasă din bîrlog pe străzi.
Niciodată heterosexualii, în
deplinătatea facultăţilor
mintale, n-au ieşit la parade
publice ca să-şi unduiască do-
surile ostentativ în faţa pub-
licului. LGBT a devenit o
problemă, membrii ei au inva-
dat şi poluat agresiv spaţiul pri-
vat al celorlalţi, şi oricît de mult
s-ar strădui specialiştii să
adapteze teoriile şi definiţiile
bolilor psihice pe fundurile lor,
aceştia nu pot fi nicicum
consideraţi un alt gen de nor-
malitate într-o societate emina-
mente creştină.

„Aleşii Neamului”,
aproape în totalitate nişte mer-
cenarii psihopaţi şi corupţi, dar
şi dereglaţii care şi-au dat votul
pentru o lege satanică impusă
de Oculta Mondială, ar trebui
scoşi cu mătura din Parlament,
împreună cu zoile şi mizeriile
aduse de ei în România. Puii
aceştia de monştri doresc - ab-
solut inconştient şi con-
damnabil! -, degenerarea fiinţei
naţionale şi transformarea ei
într-o cireadă uşor de dus spre
pierzanie. De fapt, cum se
înmulţesc ei, cînd sînt anor-
mali? Sînt un fel 
de rîie mergătoare, care
contaminează naivii. N-ai cum
să-i mai tratezi. Poate doar un
preot să mai scoată diavolul
din ei, prin exorcizare. Dacă îi
duci la psiholog, îi dă şi acesta
cu libertăţile lor, multe la
număr, cîştigate, cică, la lovi-
tura de stat din ’89. Şi o parte a
presei suflă cu sîrg în dosul
acestor posedaţi, împerecheaţi
în buzunarele de la spate, care
au maculat România. Toate
manifestările publice ale
rătăciţilor cu duhul sînt un atac
mizerabil şi o sfidare la adresa

creştinismului şi cetăţenilor! În
curînd, pedofilii şi zoofilii îşi vor
cere şi ei dreptul la un marş al
lor. Apropo, Frau Merkel a dat
curs nemulţumirii generale
pricinuită de reziduurile
umane, iar Zoofilia legiferată în
Germania, în 1969, va fi
scoasă în afara legii.

Occidentul şi-a arun-
cat gunoaiele toxice şi urît
mirositoare în curtea noastră,
iar patriotismul, religia şi moral-
itatea, au ajuns cele mai urîte
vise pentru capitaliştii noştri,
înfruptaţi din bogăţie şi putere
de un sfert de veac. Ei
consideră că nu merită să mai
fim educaţi în spirit românesc,
pentru că decadenţa
occidentală face toţi banii. Cu
dispreţ evident faţă de lege,
faţă de valorile românismului,
faţă de toate preceptele
morale, într-un dezmăț
nerușinat, reprezentanţii Put-
erii politice şi de stat sînt autorii
de drept și de fapt ai distrugerii
României. Că au avut de exe-
cutat un ordin sau de interme-
diat un blat cu infractorii
mondiali, toate guvernele post-
decembriste au asasinat, pas
cu pas, România Economică,
România Spirituală, România
Socială, România Culturală,
România Demnă, România
Morală, România Mare. Cum
zidul de la Târgovişte e prea
mic pentru aceste imense
hoarde de mişei, sînt indicate
în regim de urgenţă - ca fiind
imperios necesare! - munca
silnică pe viaţă pentru resus-
citarea României şi confis-
carea uriaşelor lor averi,
obţinute fraudulos. 
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