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Anti-Nuremberg-ul din coasta dâmbovițeană!Anti-Nuremberg-ul din coasta dâmbovițeană!

Cezar Adonis

Mihalache

ÎÎntr-adevăr, o
comisie „pentru evaluarea
democrației” se impunea!
Chiar de urgență! Dar când
aceasta este propusă și
constituită în interiorul foru-
lui care atentează la valorile
democrației, atunci nu mai
este vorba nici măcar de
mioritica batistă azvârlită pe
țambalul în care se bate în
dungă viitorul țării. Este pra-
porul pe care Marea
Adunare a tovarășilor aleși îl
pun peste o țară căreia, la
unison, guvernanții îi bat
cuie, doar-doar se va auzi
într-un final sunetul lemnului
sec. Iar dacă sen(il)atorii s-
au jucat cu însemnele is-
torice de stat ale țării,
monarhistul de Budapesta
așezând cu de la sine put-
ere coroana de fier peste
simbolul statalității, deputații
au mers mai departe, ei
schimbând definiția unei
mișcări semnificative pentru
un segment al istoriei noas-
tre.

Și ar fi fost poate de
așteptat să-i vedem că
inițiază o comisie 
de anchetă… istoric-
documentară pentru a sta-
bili dacă Grupul Etnic
German, al cărui
moștenitror doctrinar și pat-
rimonial este Forumul Ger-
manilor de astăzi, a fost ori
nu formațiune fascistă. Nu,
nu au mers până acolo!
Pentru că nu ar fi putut ig-
nora caracterul fascist al
Grupului Etnic German,
motiv pentru care acesta a
fost și dizolvat prin decret
regal.

În schimb, s-au oprit
la mișcarea legionară pe
care, dorelii istoriei au ure-
cheat-o drept organizație
fascistă. Și pentru a băga și
prezentul sub preș, au sta-
bilit că aceasta a funcționat
sub mai multe structuri:
Legiunea „Arhanghelului Mi-
hail”, Garda de Fier și Par-
tidul Totul pentru Țară. În
fapt, o botniță pusă
formațiunilor naționaliste
moștenitoare ale doctrinei
mișcării legionare.

Și am fi vrut să
vedem care este istoricul
care își asumă astfel de
aberații… iudeografice.
Pentru că, nu este nici un
secret, comanda de eradi-
care a legionarismului mod-

ern a fost dată de centrala
evreiască (s-au devoalat
singuri prin solicităirle făcute
în plenul parlamentului!).

Deloc surprinzător,
însă, deputații nici măcar nu
au avut nevoie de un istoric
care să traseze acest ver-
dict, comisia juridică 
a Camerei meșterind 
din manuale și dicționare
eșuate fundamen-
tarea necesară pentru
demonstrația „de dânșii
dorită”!

Esența întregului
verdict a fost aruncată în
spatele Academiei Române,

raportând o decizie
istoriografică la Dicționarul
explicativ al limbii române
(ediția 1988), dar și la Man-
ualul de istorie din clasa a
XII-a (!), tomul definind le-
gionarul ca „membru sau
simpatizant al organizației
fasciste din România
interbelică sau gardist”
(deputații au ignorat
revenirea Academiei care,
la o interpelare a Procura-
turii, a precizat că „nu se pot
considera toate mişcările de
extremă dreaptă din Europa
ca mişcări exclusiv fas-
ciste”).

Este a doua agre-
siune a unei instituții a stat-
ului la adresa istoriei
noastre și care vine după ce
și Guvernul și-a permis 
să rescrie fundamentele
Revoluției Române, elim-
inând caracterul anti-totali-
tar și anti-comunist al
acesteia.

Vor urma probabil
alte rescrieri istoriografice!
În numele „evaluării
democrației”, nu?! Cum ar fi
clasarea tuturor acelor
mișcări naționaliste care
deranjează nesimțirea ale-
sului așezat în fotoliul parla-
mentar ca un trântor în
așteptarea pensiei speciale.
(Pensie pe care, penibili, și-
au definit-o singuri ca rost
de autoatribuire, nu pentru

activitățile din timpul man-
datului, deși prostănacii
puteau motiva inclusiv prin
deplasările în teritoriu,
depărtarea de casă și alte
lucruri, ci pentru faptul că,
fiind parlamentari, din cauza
legii incompatibilităților, nu
și-au putut permite să aibă
„joburi” paralele! Deh, poate
suntem vinovați și pentru
faptul că, votându-i, i-am
obligat să stea în fotolii și au
ajuns cu burțile până la
nas!).

Mâine-po imâine,
dară, un alt securist dovedit
va iniția un amendament în

care se va pune egal între
naționalism și național-so-
cialismul (german), și va
cere interzicerea mișcărilor
naționaliste (și a altor
mișcări care critică și arată
cu degetul!), folosind ca ar-
gument faptul că „nazism”
reprezintă prescurtarea
național-socialism (national-
sozialismus – prescurtat în
germană nazi)!

În realitate, nu
mișcarea legionară are car-
acter fascist! Ci adunătura
ordinară a tovarășilor pensii
parlamentaro-ligamentate,
care au pus mâna la vân-
zarea țării. Și nu a avut car-
acter fascist nici în perioada
definită de comisia juridică!
Fascişti au fost italienii,
nazişti nemţii, legionarii
români fiind declaraţi, printr-
o hotărâre a Tribunalului
Internaţional de la Nurem-
berg, membri ai unei mişcări
naţionalist-religioase mist-
ice!…

Dar pe Dâmbovița,
aleșii, cu tot cu securiștii
lor… turnători aleși (și
acceptați!) își permit să
nege o sentinţă definitivă a
unui tribunal internaţional!
Or, asta nu se cheamă tot
negaționism?! Sau numai în
cazul holocaustului se
pune?

●

Apel împotriva politicii!Apel împotriva politicii!

Dominic

Diamant

NNu mă erijez decât în
postura omului de rând, plătitor
de taxe şi impozite, care
suportă toată greutatea şi sil-
niciile istoriei. 

Din această postură
mă adresez tuturor oamenilor
care mai cred şi mai speră într-
o lume mai bună. Oameni buni,
nu vă mai lăsaţi ispitiţi şi
manevraţi de parşivul şi compli-
catul joc politic! Toată această
forfotă zgomotoasă de pe
scena publică, tot acest vacarm
asurzitor, încărcat cu emanaţii
sulfuroase, toată această neb-
unie atât de abil regizată,
nefăcând recurs la teoria
conspiraţiei, nu este decât o
uriaşă mascaradă ce ne prinde
în mrejele ei şi ne ia minţile.

Oameni buni, vi se
adresează un dinozaur trecut
prin toate seismele şi stihiile ul-
timilor optzeci de ani, dat cu
capul de toţi pereţii unor sis-
teme înşelătoare, trecu prin
focul pustiitor al tuturor tenta-
tivelor utopice distructive, ma-
nipulat de toţi sforarii oculţi şi
azvârlit dintr-o extremă în alta
de toţi demenţii şi paranoicii
megalomani încârdăşiţi în rele,
tratat cu un dispreţ suveran de
toţi neisprăviţii parveniţi, mai rău
decât un scuipat stuchit pe cal-
darâm.

Oameni buni, a venit
vremea să vă opriţi o clipă din
mers, să căscaţi bine ochii şi
urechile şi să nu vă mai lăsaţi
amăgiţi de piruetele diabolice
ale proxenetelor activiste şi ag-
itatoare şi de dulcegăriile toxice
ambalate în foiţe strălucitoare
de staniol ale descreieraţilor
obsedaţi de putere şi de avan-
tajele ei. 

Încă de la jumătatea
secolului trecut, când, tânăr şi
neliniştit, îi sorbeam ca un bu-
rete, într-o sărăcăcioasă cuine
ţărănească, pe marele pacifist
Romain Rolland şi vizionarul
Frantz Kafka, mi-a rămas adânc
întipărită o pagină din Jean
Cristophe sau Inimă vrăjită de-
spre utopia politicii letale, pe
care n-am s-o uit în vecii vecilor.
Încă de atunci, în infernul totali-
tar, am fost marcat pe vecie cu
fierul înroşit, despre experienţa
terifiantă a unui regim ilegitim şi
criminal, care mi-a smuls aripile
cu o duritate sălbatică, precum
ultimei gâze insignifiante. 

Încă de atunci
supravieţuiesc, numai eu 
ştiu cum şi în 
ce condiţii monstruosului
malaxor politic, distrugător de
vieţi şi destine nevinovate. Încă
de atunci îmi exersez şi-mi tot
şlefuiesc spada critică pentru a
o împlânta în inima uriaşului
Chit care ne-a înghiţit şi în care
ne zbatem.

Vă avertizez, oameni

buni, că fiecare semn de
slăbiciune din partea noastră,
fiecare ezitare şi confuzie,
fiecare laşitate este o ofrandă
adusă insaţiabilului Golem Căci
primejdiosul monstru îşi
schimbă înfăţişările precum
cameleonul din junglă. Singura
noastră şansă izbăvitoare e re-
fuzul categoric al manipulării
politice şi lupta necurmată şi
solidară în toate expresiile de
manifestare ale societăţii civile.
Nicio promisiune politică, niciun
angajament mincinos n-a reuşit
să ne scoată din marasmul în
care ne zbatem de aproape un
secol de strategii şi tactici
ticăloase.

Luminoasa stea a
politicii a apus de mult. Azi, cum
zice şi poetul, o vedem şi nu e.
Exprimându-mi la un moment
dat punctul de vedere pe foru-
mul unei publicaţii cu pretenţii,
am fost tras de urechi, la modul
academic, pentru optica mea
negativistă şi deformantă.
Replica mea nu s-a lăsat
înduioşată de consideraţiile
titratei jurnaliste, cum nu se lasă
nici în cazul de faţă. Chiar oa-
meni de bună credinţă, care
poartă multe dioptrii, pot fi
împiedicaţi să vadă limpede
adevărul şi, astfel, mai mult
încurcă lucrurile.

Poziţia mea rămâne
tranşantă şi fermă. Nu ne putem
aştepta la nimic bun de la
jocurile murdare ale politicii.
Lumea normală s-a săturat
până-n gât de uriaşa gogoriţă.
Altele trebuie să fie motoarele şi
căile de atac către o lume mai
bună, alţii actanţii, cu alt statut
şi altă viziune. În niciun caz
politicienii! Aceştia doar
continuă să tulbure apele
nepermis de mult, pentru a le
culege foloasele necuvenite, pe
seama obtuzităţii şi credulităţii
celor mulţi.

Există în această lume
atâtea posibilităţi intelectuale şi
tehnice pentru realizarea unei
vieţi demne şi prospere, încât
sunt uimit cum de nu sunt sufi-
cient fructificate şi puse în val-
oare în termeni optimi, înainte
de a fi prea târziu.

A o lăsa la timona cora-
biei pe cea mai deşănţată
curtezană, în iluzia că ne-ar
putea duce spre Arcadia mult
visată, e o curată sincidere.
Cine mai are dispoziţia să
creadă în rolul pozitiv şi în bine-
facerile ei, se înşeală amarnic şi
ne amăgeşte şi pe noi.

Acestea fiind spuse, cu
toată fermitatea şi credinţa, sper
să-mi salvez sufletul şi să aibă
un bun ecou în sufletele
dumneavoastră.

●
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Un simbol ancestral geto-dac: Trifoiul cu patru foi Un simbol ancestral geto-dac: Trifoiul cu patru foi 

George V.

Grigore

DDintre simbolurile
vegetale ancestrale geto-
dace putem aminti: Pomul
Vieții, Floarea Vieții,
Trandafirul Heraldic și Tri-
foiul cu patru foi sau Floarea
Scut. Acesta din urmă apare
chiar pe scutul regelui De-
cebal de pe Columna lui
Traian de la Roma, pe Mon-
umentul de la Adamclisi
(Biserica Omului) și pe
cupola mausoleului mor-
mânt al Regelui trac-odris
Seuthes III de la Kazanlak –
Bulgaria (aici apare trifoiul
cu patru foi, colorat în roșu,
galben și albastru, ca și tri-
colorul nostru din ziua de
astăzi).

Simbolul trifoiul cu
patru foi este unul special.
La aproximativ 10.000 de
trifoiuri cu trei frunze există
un singur trifoi cu patru
frunze. Cea de-a patra
frunză este considerată a fi
șansa și norocul accidental
al omului, sau intervenția
divinității în destinul
găsitorului (celui ce îl
posedă). Legenda spune că
cele patru  frunze ale sale
reprezintă: speranța,
credința, dragostea și
norocul. Mărţişoarele pe
care le vor anina în piept
fetele și femeile la început
de martie simbolizează
venirea primăverii, dar şi a
norocului. Pe lângă pot-
coave, hornari, ghiocei și
buburuze, este preferat și
simbolul trifoiului cu patru
frunze. Acesta este cel mai
răspândit simbol al norocu-
lui din lume. Îl întâlnim la
jocurile de noroc, în logo-
urile unor mari companii, în
legende, reprezentat pe tal-
ismane, dar implicat şi în tot
felul de superstiţii. Trifoiul cu
patru foi este, în realitate, o
mutaţie genetică a banalului
trifoi alb, care creşte pe
pajişti şi în grădini, fiind
hrana preferată a vacilor,
cailor și iepurilor. De altfel,
chiar numele plantei
precizează numărul obişnuit
al frunzelor (tri-foi). Tocmai
pentru că este greu de
găsit, trifoiul cu patru foi
este asociat norocului. Dar
acest trifoi este în primul
rînd o plantă perenă pe care
o studiază biologii, geneti-
cienii şi biochimiştii, pentru
că, înainte de a fi simbol şi
legendă, acest trifoi e hrană
pentru animale. Mai precis,
trifoiul este o plantă
leguminoasă.

La noi, acesta
creşte spontan în zonele
alpine şi subalpine. Se
cunosc circa 300 de specii
de trifoi, însă cea care pro-
duce varietatea norocoasă

este trifoiul alb. Nu se ştie
de ce apare cea de a patra
frunză. Cercetătorii nu s-au
lămurit încă dacă mutaţia
este determinată doar de
factorul genetic sau este im-
plicat şi mediul. Raritatea sa
sugerează existenţa unei
gene recesive care se
manifestă cu o frecvenţă
foarte scăzută. Se mai pre-
supune că trifoiul cu patru
foi apare doar în condiţii
ecologice, pe pajişti nepolu-
ate. Superstiţia mai spune
că nu oricine găseşte un ex-
emplar devine automat
norocos, ci numai acela
care dă peste el din întâm-
plare. Dar de unde vine
legătura între şansă şi
această plantă banală? Unii
spun că originea superstiţiei
trebuie căutată în povestea
biblică a lui Adam şi a Evei.
Se crede că, atunci când
Eva a fost izgonită din
grădina Edenului, a luat ca
suvenir un trifoi cu patru foi,
ca să-i amintească de par-
adis. 

De atunci, trifoiul ar
fi devenit un simbol al
norocului. În Egiptul antic,
atunci când un cuplu se
căsătorea, i se oferea în
mod tradiţional un trifoi cu
patru foi, ca o binecu-
vântare a unirii lor şi ca sim-
bol al iubirii lor nemuritoare.
Preoţii druizi au folosit tri-
foiul cu patru foi pentru vin-
decarea bolnavilor, în
ritualuri de cult şi pentru
îndepărtarea spiritelor rele.
Druizii trăiau cu convin-
gerea că dacă întâlnesc
întâmplător un trifoi cu patru
foi, ceva bun li se va întâm-
pla în curând. În Evul
Mediu, copiii credeau că
dacă găsesc acest trifoi, vor
putea vedea zâne.

În legendele irlan-
deze se spune că trifoiul cu
patru foi a fost descoperit de
Sfântul Patrick, patronul
poporului irlandez. Încă din
secolul V, trifoiul a fost aso-
ciat cu Sf. Patrick, primul
misionar al creştinismului în
Irlanda. Dar acest sfânt
folosea un trifoi cu trei foi,
ca simbol al Sfintei Treimi,
frunzele reprezentând Tatăl,
Fiul şi Sfântul Duh. Atunci
când cineva găsea un trifoi
cu patru frunze, se spunea
că, pe lîngă trinitate, a fost
binecuvântat şi cu Harul lui
Dumnezeu, simbolizat de
cea de a patra frunză. O altă
legendă spune că trifoiul alb
cu trei frunze ar fi asociat
mişcării de rebeliune a irlan-
dezilor împotriva coroanei,
membrii grupului re-
cunoscându-se între ei prin
acest simbol. Când erau
prinşi cu trifoiul asupra lor,
erau condamnaţi la moarte.
De aceea se spune că un
adevărat şi neînfricat irlan-

dez poartă trifoiul alb cu trei
frunze la vedere.
Tradiţionaliştii se identifică
numai cu trifoiul cu trei
frunze, considerând că vari-
etatea cu patru frunze este
un fals noroc, tocmai pentru
că este atât de greu de
găsit.

O altă legendă
spune că irlandezii din Evul
Mediu, în timpul perioadelor
de foamete, se hrăneau cu
trifoi, rămânând astfel în is-
torie ca popor mâncător de
trifoi. În ziua sărbătorii de
Sfântul Patrick, irlandezii
poartă la pălărie un trifoi, iar
la sfârşitul zilei, pun planta
în paharul cu grog. După ce
beau ultima înghiţitură din
acel pahar, trifoiul trebuie
aruncat peste umărul stâng,
spre a avea noroc. În vise,
dacă apare, trifoiul cu patru
foi înseamnă câştig finan-
ciar, faimă, sănătate şi asig-
urarea că vei trăi fericit până
la adânci bătrâneţi. El este
şi un fel de Cupidon vegetal.
Purtătorul unui trifoi cu patru
foi poate fi sigur că per-
soana iubită îl va găsi, sau
se va întoarce la el. O altă
superstiţie spune că acela
care găseşte un trifoi cu
patru foi îşi va întâlni iubirea
în aceeaşi zi. Ca să nu
ratezi ocazia, este bine să-l
pui în pantof. Dacă porţi tri-
foiul cu patru foi la piept, iu-
birea ta adevărată va veni la
tine. Dacă îl ai asupra ta,
nici un rău nu te poate
atinge. Trifoiul are efect
numai dacă nu e văzut de
nimeni. O altă credinţă
spune că, dimpotrivă, dacă
primeşti trifoiul găsit de
altcineva, norocul ţi se
dublează. Trifoiul mai este
asociat cu „trefla” din cărţile
de ghicit și joc, unde
semnifică foc, energie şi
voinţă, bogăţie şi, evident,
tot noroc. Ca talisman, tri-
foiul cu patru foi e consid-
erat un obiect cu puteri
magice care apără îm-
potriva bolilor, relelor şi gh-
inionului. 

Se spune că Abra-
ham Lincoln avea zilnic un
astfel de trifoi asupra lui, dar
l-a uitat acasă tocmai în
ziua în care a fost asasinat.
Napoleon Bonaparte a
scăpat de la moarte datorită
unui trifoi. Aplecându-se să
culeagă planta norocoasă,
glonţul nu l-a nimerit. Cine
are un trifoi cu patru foi în
casă, va fi ferit de vrăji şi
duhuri malefice. Se spune
că dacă deţii un trifoi cu
patru foi, poţi anula magia
unui spiriduş şi poţi să vezi
zâne. Simbolul norocului
însoţeşte şi ziua de 1 Mar-
tie, sub formă de mărţişor.
Trifoiul cu patru foi şi şnurul
alb-roşu reprezintă o
combinaţie cu dublu simbol:

noroc şi un nou început.
Trifoiul cu trei foi

este astăzi simbolul Irlandei
(marcă înregistrată din
1980), aşa cum Dacul
reprezentat pe statuia
originală a Monumentului
de la Adamclisi (în stânga
imaginii) „stă” (sau este
susținut de...) pe mai multe
simboluri de Trifoiuri cu
patru foi, dar și pe simbolul
Pomului Viețiitrandafirul
simbolizează Anglia, ciulinul
Scoţia, prazul Ţara Galilor,
laleaua Olanda şi crizan-
tema Japonia. Se găseşte
reprezentat pe frontispiciile
clădirilor, chiar şi pe Palatul
Buckingham. 

Apare pe monede şi
timbre, pe steagurile
echipelor de fotbal şi rugby
irlandeze, este prezent în
logo-ul Serviciului de Poliţie
din Irlanda de Nord, al
poştei naţionale şi al com-
paniei aeriene Aer Lingus,
al cărei indicativ de apel
către turnurile de control
este „Trifoi“ (Shamrock). În
fiecare an, de Ziua Sfîntul
Patrick, preşedintele SUA
primeşte din partea statului
irlandez un bol cu trifoi. Tri-
foiul cu patru foi era cunos-
cut de acum 2000 de ani pe
aceste meleaguri ca simbol
regal geto-dac și era
reprezentat pe scutul mar-
ilor conducători ai acestui
popor viteaz. La Roma
(Italia), pe Columna lui Tra-
ian, regele Decebal apare
purtând un astfel de scut.

În Muzeul din localitatea
Adamclisi (România), cel
care a fost construit ca un
Lapidarium și adăpostește
originalele elementelor
arheologice aflate în zona
monumentului Tropaeum
Traiani, se află și originalul
statuii - trofeu. Privind atent
statuia trofeului, aceasta are
sub subțioara dreaptă imag-
inea unui dac ce stă liniștit,
așezat, fiind protejat de Di-
vinitatea aflată la partea
superioară. Cu mâna
dreaptă ridicată, el parcă
închină o cupă (rhiton) zeu-
lui ce-l protejează. Chiar
spatele pare a-i fi protejat
de un scut, iar partea de jos
pe care stă este plină de
simbolul regal geto-dac al
Trifoiul cu patru foi, alăturat
simbolului Pomul Vieții.
Acest dac – prin ce minune
- nu mai apare pe statuia
reconstituită a monumentu-
lui refăcut.

Kazanlak – Bulgaria
(mormântul Regele Seuthes
III) - Simbolul Trifoiului cu
patru foi (Floarea scut) cu
patru petale aici colorate în
roșu, galben și albastru,
precum tricolorul nostru ac-
tual Norocul de a ne afla pe
teritoriul „Grădinii Maicii

Domnului”, loc protejat de
Dumnezeu, loc sărutat de
Papa Ioan Paul al II-lea în
anul 1999 (ce știe oare pa-
palitatea și nu ne spune?),
face ca acest simbol să își
dovedească încă o dată au-
tenticitatea și valoarea. La
ultimul mare cataclism plan-
etar Cavalerii Danubieni au
alergat în fuga calului și au
salvat puținii oameni scăpați
din urgie. Atunci 98 la sută
din omenire a pierit. Aduși
aici, în jurul Mării Getice,
neamurile răvășite ale plan-
etei au primit casă și masă,
lege și speranță, spre a-și
înmulți din nou neamul
(Pomul Vieții), iar apoi au re-
colonizat planeta. Așa zisa
rasă caucaziană este de-
scendenta Geților de Aur,
cei care au salvat omenirea
de la pieire și au reorgani-
zat-o. De aceea scutul
marelui rege Decebal are
pe el simbolul ancestral al
norocului, Trifoiul cu patru
foi.

Pe cupola mau-
soleului mormânt al Regelui
trac-odris Seuthes III de la
Kazanlak (Bulgaria), apare
simbolul Trifoiului cu patru
foi, dar colorat în roșu, gal-
ben și albastru, ca și tricol-
orul nostru din ziua de
astăzi. Geții de Aur,
strămoșii geto-dacilor de
mai târziu, au reușit astfel
să își transmită peste milenii
mesajul lor de pace și viață
lungă întregii omeniri sal-
vate. De-a lungul mileniilor
trecute, Egiptul le-a ridicat
piramide, Imperiul Roman
le-a ridicat statui colosale,
multe popoare le-a păstrat
un respect nemaipomenit
acestor salvatori de omenire
din Țara protejată de Dum-
nezeu, România (a celor
care rămân și nu pier).

Atâta timp cât vom fi
mândri de tricolorul nostru
strămoșesc și vom reînvia și
respecta simbolurile geto-
dace ancestrale, mai avem
o șansă de a fi ce am fost
odată. Noi suntem din nea-
mul celor care au găsit tri-
foiul cu patru foi...

●
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4 Tichia de politician

Ca-n tenis...Ca-n tenis...

Maria Diana

Popescu

RRăzboiul între S.R.I.
şi magistraţi e departe de a
se încheia, oştirile se tot
adună, va fi  o luptă lungă,
„care pe care”. „Tot ce avem
nevoie este o criză majoră
şi societăţile o vor accepta”,
afirma Patriarhul Ocultei
Mondiale, David Rocke-
feller, cel care zilele trecute
a împlinit 100 de ani! Iar eu
eram foarte îngrijorată că nu
mai apucă anul acesta
Crăciunul! 

Cei mai bătrîni mil-
iardari ai lumii dintr-un top al
revistei Forbes, care, prin
sistemul financiar creat de
ei, au trecut la instaurarea
dominaţiei globale, au vîrste
foarte înaintate, ce
depăşesc 95 de ani.
Longevitatea lor fiind
susţinută prin numeroase şi
complicate proceduri med-
icale extrem de costisitoare,
că doar are balta lor peşte,
transplantul de organe,  în
ce-i priveşte, fiind cap de
listă. Oamenii aceştia nu
sînt cei mai capabili de pe
planetă doar pentru că dorm
pe bani, ei sînt bolnavi psi-
hic şi au pus planeta în peri-
col cu nebunia lor. În
spatele tuturor conflictelor
militare din lume stau
bancherii aceştia de top. Ca
membru al societăţilor se-
crete „Illuminati” şi al
„Aristocraţiei negre” plan-
etare, miliardarul David
Rockefeller a condus vreme
îndelungată Banca Chase
Manhattan, a pus 
bazele Comisiei Trilaterale
împreună cu Zbigniew
Brzezinski şi recunoaşte cu
neobrăzare în cartea de
memorii că face parte din
conspiraţia vinovată de
globalizare. Sumbrul per-
sonaj Rockefeller are la
activ şase transplanturi de
inimă şi două transplanturi
de rinichi în ultimii 42 de ani.
La banii lui, probabil, şi-a
schimbat toate piesele rugi-
nite din instalaţie, iar acum
declară că vrea să trăiască
200 de ani!

Începînd cu anul
1990, şi România a devenit
raiul miliardarilor escroci.
După ce a profitat la maxim
de legile injuste şi de alianţe
păcătoase cu hoţii celebri
din din vîrful politicii
românești (umflîndu-şi din
tastatură cîştiguirle), miliar-
darul Ţiriac care a abuzat şi
fraudat, la fel ca toţi ceilalţi
bancheri, sute de mii de
clienţi prin dobînzi, clauze şi
comisioane abuzive, a
mirosit el ceva de şi-a vîn-
dut rapid, pe fondul acestor
crunte războaie interne,
participaţia de 45 la sută

deţinută la UniCredit Ţiriac!
Ion Ţiriac  e orice, numai pa-
triot nu, fiindcă nu a con-
tribuit cu nimic la
dezvoltarea măcar a unei
ramuri economice a
României! Ba, încă, în afara
afacerilor bancare  necu-
rate, el mai e „celebru” şi
prin  vînătorile cu masacrele
de sute de mistreţi anual din
imensul domeniu cinegetic
de la Balc (150 ha), conce-
sionat de el, unde
organizează în fiecare an
partide de vînătoare la care
participă „celebrităţi” din în-
treaga lume – oameni ale
căror nume (prin averile şi
impozanţa lor) stau pe cele
mai înalte piedestaluri... 

La fel ca David
Rockefeller, Ţiriac este sin-
cer şi recunoaşte nonşalant
că în tinereţe a făcut bişniţă,
vînzînd la suprapreţ ceasuri
aduse din Rusia, profitînd
de privilegiile pe care i le-a
oferit comunismul. Aşadar,
ce avem noi aici? Un profi-
tor, un îmbogăţit cu ajutorul
corupţilor şi un chiler de an-
imale. El a primit gratis,
chiar în buricul Capitalei,
sediul băncii Ţiriac din
strada Doamnei, a primit o
vilă de 1200 metri pătraţi
pentru care plătea o chirie
mai mult decît simbolică, de
80 de dolari pe lună, a primit
gratis sedii pentru fonduri
mutuale, spaţii comerciale,
precum şi terenul pentru
Porche sau Mercedes. O fi
fost rănit la cap la revoluţie
şi noi nu ştim! Cine a mai
avut atîtea privilegii   în ţara
asta a nimănui? S-a
îmbogăţit pe spinarea tot
mai încovoiată a bietului
român! Dacă avea măcar
un dram de demnitate sau
de sentiment patriotic, n-ar
fi primit gratis imensa
clădire în care a pus bazele
băncii Ţiriac, prin care a
abuzat mii de români rămaşi
fără case, prin executare
silită.

Afacerile cu statul
român l-au îmbogăţit! N-a
fost văzut asfaltînd şosele,
săpînd fîntîni, scoţînd
cărbuni, secerînd grîul sau
trăgînd lumină în satele ne-
electrificate ale României.
Într-un interviu televizat,
încerca să se
dezvinovăţească: „Eu nu
prea mă ocup de banii mei,
sunt destul de deştept să-mi
dau seama că sunt prost”.
Adevăr ai grăit, maestre,
chiar dacă ai făcut-o cu o
mîrșavă aroganţă, dată pe
glumă! Întrebat de către re-
porter ce crede despre anu-
mite infracţiuni, celebrul
bancher  declara că nu s-ar
da înapoi de la introducerea

în lege  a pedepsei cu
moartea, uitînd să
menţioneze că trebuie să se
înceapă cu bancherii de pe
teritoriul Ţării. „Eu am ben-
eficiu că mă cheamă Ţiriac.
Faptul că mă cheamă Ţiriac
este un mare beneficiu.
Este un brand.” Anapoda
brand, care fuge de braţul
legii cu ajutorul paralelor.
Dar, pentru deţinere şi con-
sum de droguri, ce
pedeapsă propui domnule
bancher? Tot cu ajutorul
brandului şi al galbenilor a
scăpat de puşcărie juniorul?
Întrebam şi eu aşa, pentru
că, tot românul ştie că Ion
Ţiriac-junior a fost cercetat
penal pentru trafic şi con-
sum de droguri. Şi că, la
proces, în sala de judecată,
ai asistat şi matale. Ca
brand al României, nu-i
aşa?! Şi pînă la urmă, jude-
cata a rămas ca în tren.

„Acasă la Ţiriac jun-
ior, cocaina era la discreţie,
pe tăviţe, pe farfurie, direct
pe masă. 

Cele mai multe pe-
treceri erau la Ion Ion Ţiriac.

Participau prietenele
acestuia, respectiv Raluca
Sandu, apoi, Ileana
Lazariuc. Petrecerile
drogaţilor aveau loc pe

domeniul lui Ion Ţiriac, nu
ştiu dacă la senior sau la
junior, dar cum Ion Ţiriac
baştanul dispunea de mai
multe proprietăţi, evident,
dezmăţul se ţinea în curţile
lui,  în Primăverii, vizavi de
casa lui Nicolae Ceauşescu,
în zona Aviaţiei şi într-o alta,
în Pipera. 

Am participat la
cinci-șase petreceri”, de-
clara un martor. „La marea
majoritate s-au consumat
droguri. Cocaina era la
dispoziţie. La vedere. Toată
lumea se putea duce şi
putea să tragă o linie, adică
să consume cocaină. Era
pe masă. Te duceai şi con-
sumai cît voiai. Exista fie în

bucătărie, fie în sufragerie,
pe masă sau pe farfurie, fie
pe o tăviţă…” Declaraţia
este transcrierea unei
casete video şi aparţine
unuia dintre martorii princi-
pali ai acuzării în dosarul
„Cocaină pentru VIP-uri”.
Din motive uşor de priceput,
proba nu a ajuns în dosarul
în care Ion Tiriac junior a
fost judecat pentru deţinere
de droguri în vederea con-
sumului propriu şi tolerarea
consumului într-un spaţiu
accesibil publicului. 

Potrivit acestui mar-
tor, drogurile erau procu-
rate, printre alţii, de la
Robert Mircea Sandu,
nepotul preşedintelui F.R.F.,
şi de la Radu Năstase, jude-
cat pentru infracţiuni simi-
lare, dar în dosarul
„Cocaina pentru săraci”. Ul-
terior, în faţa judecătorului,
martorul care mai spunea
că drogurile erau procurate
pentru 100 de euro sau
dolari, uneori chiar de către
Ion Alexandru Ţiriac şi
Raluca Sandu, şi-a retras
declaraţia. Era normal, în
faţa banilor, omul slab şi
avar cedează imediat.

Da, în tenis, Ţiriac a
fost un brand. Statutul de
bancher însă nu-l

deosebeşte cu nimic de
cămătarii hrăpăreți ai altor
bănci care, sprijiniţi de
to’arşu Isărescu, au abuzat
şi fraudat milioane de
români. 

Avionul pe care
Ţiriac l-a donat Sănătăţii e
tot din banii românilor. 

Aminteam mai sus
de contractele bancare
frauduloase încheiate cu
împrumutaţii. Dacă Ţiriac şi
toţi corupţii din 
topul bogătaşilor - parla-
mentari, bancheri, interlopi,
guvernanţi, judecători
ș.a.m.d., ar înapoia banii
cîştigaţi necinstit, Ţara ar
scăpa de sărăcie! Apoi, om
mai putea vorbi de branduri.

Desigur, de branduri
morale. Dar hoţi-s tot mai
hoţi, bogaţii tot mai bogaţi,
săracii tot mai îndatoraţi, iar
bancherul şi vînătorul-şef
Ţiriac, acuzat de jurnalişti
de genocid împotriva ani-
malelor, este cel mai bogat
român aflat, încă, în liber-
tate, şi nu ştiu cum. DNA-ul
îl simpatizează pînă la rev-
olut, iar acesta deţine o
avere estimată de
publicaţiile de specialitate la
un miliard de dolari şi o
impresionantă colecţie de
maşini de epocă, cuprinzînd
330 de exemplare extrem
de scumpe, o colecţie de
arme de vînătoare poate
unică în lume – „piese” pe
care a declarat că le-a
cumpărat ca pe nişte cor-
nuri cu ciocolată, adică, un
mizilic, acolo. 

Ce va face oare
Ţiriac cu banii  din vînzarea
acţiunilor la Unicredit  ? Va
cumpăra cumva acţiuni la
Banca Asiatică de Investiţii
pentru Infrastructură (AIIB)
a BRICS? 

Românii au nevoie
de legi şi conducători
cinstiţi, care să-i execute
silit,  fără menajamente, pe
bogătaşii corupţi, să le
confişte toate averile
obţinute fraudulos şi să le
ofere un salariu mediu pe
economie sau o pensie
minimă, aşa cum trăiesc
milioane de români la limita
subzistenţei, după ani grei
de muncă. Bieţii români au
ajuns „gonacii” marilor boieri
şi moşieri  capitalişti, cum e
şi Ţiriac, mişei care dorm pe
saci de bani nemunciţi,
sfidîndu-şi neamul cu
obrăznicie.

●
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Ghimpele Națiunii

Strategia Națională de… Supra-GuvernareStrategia Națională de… Supra-Guvernare

Cezar 

Adonis Mihalache

ÎÎntr-un fel, Parlamen-
tul a emis o ordonanță de
urgență! O ordonanță la
comandă venită dinspre
Președinție și Guvern. Și nu
este vorba de un act în folosul
țării, ci o dedicație de liberă
exercitare pentru brațul gu-
vernului.

Astfel, speculând o
marotă a zilelelor noastre, pe
seama căreia serviciile se-
crete au încercat mai agârț să
creze un supracontrol prin
promovarea legilor din seria
Big-Brother de România, în
speță conceptul de „securitate
extinsă”, Parlamentul a
supraînvestit Guvernul cu o
forță decizională care de-
schide linia unui supra-
guvernări dar care îi și aduce
pe toți miniștri la raport în fața
președintelui. Inclusiv pe cei
ai… Culturii ori Mediului,
domenii incluse într-o strate-
gie de apărare căci, nu-i
așa?!, scriiturile pot
reprezenta vulnerabilități. În
fapt, prin adoptarea Strategiei
Naționale de Apărare, s-a
creat un binom al supra-
guvernării prin transferarea
unor atribuții dinspre Parla-
ment către Guvern, dar și din-
spre Executiv către președint.

Și, pentru că o
aberație nu vine nicodată

singură, relocarea generalului
de cantină G. Oprea, din pos-
tura de vicepremier în soldă în
cea de premier-intendent, in-
terimar!, și avertismentul
acestuia că va conduce gu-
vernul ca un militar (asta nu ar
fi prea grav, deși nu-i vedem
pe miniștrii pesediști pe post
de pufani ai bibanului UNPR!),
iar instituția ca pe una militară,
ar trebui să ne pună pe gân-
duri.

Și s-au făcut nu-
meroase abuzuri pen-
tru adoptarea Strategiei
Naționale de Apărare. Inclusiv
prin forțarea votului în plen,
chiar și în absența unui aviz
din partea Comisiilor de
politică externă din Senat 
şi Camera Deputaţilor.

Or, din acest moment,
orice decizie privind
supraîncărcarea țării cu

tehnică militară străină, deja
vorbindu-se lejer de mutarea
în România a „tehnicii grele”
(poate, mâine-poimâine și
câteva silozuri nucleare,
nu?!), va fi scutită legal de
orice aprobare a țării, nu doar
prin sfidarea dreptului la refer-
endum, ci și prin autoelim-
inarea aleșilor, ca
reprezentanți ai poporului, din
sfera unor asumării care ne
vor putea urmări decenii în-

tregi.
Da, este probabil 

ca, pentru americanii,
staționarea și bazele de prin
Europa, mai ales din Germa-
nia, să fi devenit costisitoare.
Dar relocarea atât de lejeră în
țara noastră, fără a ne aduce
măcar o zecime din foloasele
financiare pe care le-au avut
alții, ci pe baza vânzării de
iluzii pe care „Europa lor” le

livrează „Europei celorlalți”,
asta „de convergență”, printre
care și mirajul unei
supersecurități, ambalată în
balonul (de săpun) al concep-
tului de securitate extinsă, ar
trebui să ne îngrijoreze. Mai
ales că, la adăpostul Strate-
giei Naționale de Apărare, Gu-
vernul va putea lua multe
decizii fără a mai fi nevoit să
dea vreo socotelă. Un guvern
care, pe domeniul politicii ex-

terne, va deveni o cancelarie
la dispoziția Cotrocenilor. Și
da, acesta va fi un mod de
abordare militărească, o liber-
tate de acțiune dată unui civil
care se visează un soi de
Rambo guvernamental, dar
nu este decât o variantă de
pamflet al lui moș Teacă, și
care va supralicita aplecarea
militarului către secretomania
deciziilor sale. Și care va de-

veni un pion de punere în apli-
care a deciziilor de politică
externă ale președintelui im-
puse din afară.

Strategia, chiar dacă
se referă la Apărare, nu
conține explicit definirea pos-
turii strategice a României, iar
rezolvarea riscurilor este
lăsată pe seama mecanis-
melor externe, ca într-o
colonie asumată, strict prin
folosirea mecanismelor NATO
și a Parteneriatului Strategic
cu Statele Unite.

În schimb, această
„strategie”, leagă Apărarea de
o serie de alte segmente, pre-
cum, ordinea publică,
informațiile, contrainformațiile,
economia și energia,
diplomația, dar și educația,
sănătatea, și demografia. Dar
nu spune nimic despre inamici
zilei: corupția din interior și
Rusia care destabilizează
regiunea.

Așadar, avem o
Strategie Națională de
Apărare! Dar a cui apărare?
Căci, din document rezultă
mai mult interesul spre
apărarea… instituțiilor, nu pro-
tejarea cetățenilor. Cetățeni
care, pentru asigurarea
apărării instituțiilor, devin
subiecte în perdafurile anti-
constituționale din viitoare
legii Big-Brother.e…

●

Rolul nefast al politicii...Rolul nefast al politicii...

Dominic

Diamant

NNu spun ceva nou
afirmând că societatea este
un organism viu şi dinamic,
în continuă evoluţie şi
schimbare. Că ea creşte şi
se dezvoltă în virtutea
legilor evoluţiei, fără a fi
necesară vreo forţă
conducătoare şi dirigui-
toare, fără vreo intervenţie
şi tutelă politică. Îndreptaţi-
vă numai privirea spre orice
sector de activitate şi veţi
avea satisfacţia să vedeţi că
niciun rezultat performant,
nicio victorie nu se
datorează vreunui impuls şi
control exterior, toate aces-
tea realizîându-se în mod
firesc şi liber consimţit, 
prin buna funcţionare
competitivă a lucrurilor.

Urmăresc şi eu cu
înfrigurare viaţa societăţii,
manifestările şi eveni-
mentele ei reprezentative, la
toate nivelele şi în orice
punct al ei, şi mărturisesc cu
bucurie că sunt impresionat
nu numai de realizările ei,
indiferent că e vorba 
de economie, sănătate,
educaţie, agricultură, sport,
etc.,dar am suficiente mo-
tive să mă mândresc că
aparţin unei comunităţi dis-
punând de atâtea resurse şi

forţe creatoare, capabile de
cele mai frumoase sur-
prize.e suficient să
urmăreşti programele noas-
tre de radio şi televiziune,
activitatea întregii mass-
media pentru a te edifica
asupra acestui evident
adevăr.

Numai când în toate
acestea îşi vâră coada fac-
torul politic perturbator şi
distructiv, totul se schimbă

şi capătă o o turnură
nedorită de nimeni şi
păguboasă pentru toată
lumea. 

Consider că nu e om
din ţara noastră care să nu
fie cel puţin dezamăgit de
spectacolul halucinant pe
care-l joacă politica. Şi încă
n-ar fi o problemă dacă

acesta s-ar reduce strict la
dimensiunile sale, dar, din
nefericire, acţionează cu o
influienţă negativă şi
nefastă în orice domeniu de
activitate, atâta vreme cât
deţine un rol hotărâtor.
Încearcă să extragi şi să eli-
mini factorul politic din
ecuaţie, întocmai ca pe o
căpuşă din organism, şi
totul va fi OK. Lumea îşi va
reveni la normal ca prin

farmec, viaţa ei va fi mai
frumoasă şi mai prosperă,
oamenii vor deveni mai
încrezători şi mai optimişti.

Nu mă îndoiesc că
se vor găsi destui partizani
ai flagelului – oportunişti,
carierişti, panglicari, pleşcari
– care să mă contrazică şi
să mă acuze de erezie sau

ignoranţă. 
Nici nu m-aş putea

aştepta la altceva, atâta
timp cât printre noi există şi
indivizi certaţi cu munca şi
cu legea, oameni suferind
de tot felul de afecţiuni, de
la retardaţi şi handicapaţi,
până la sociopaţi şi asasini,
care au nevoie de o mai
strictă asistenţă socială. Dar
eu susţin că un organism
social puternic şi sănătos îşi

poate organiza şi autoregla
activitatea de aşa manieră
încât să-şi poată rezolva
problemele de orice fel, fără
a fi nevoie de factorul politic
care numai salvator nu s-a
dovedit a fi.

Partizanii înfocaţi ai
politicii vor sări să mă acuze
şi să ia la rost de ce mi s-a

pus pata, astfel încât să-i
refuz orice merit şi s-o
blamez fără nicio reţinere.
Păi, oameni buni, apelez la
dv. încă o dată şi vă rog să
scrutaţi cu toată atenţia re-
alitatea pe care o trăiţi şi, în
consecinţă, să vă
răspundeţi singuri dacă po-
litica din ultimele decenii a
reuşit să scoată ţara din
marasm şi să facă ceva
pozitiv care să fie resimţit
până şi de ultimul ei con-
tribuabil.

Numai prin reducere
la absurd, în cazul în care în
organismele de stat, atât pe
plan intern cât şi extern, ne-
ar reprezenta oameni de
cea mai aleasă ţinută
intelectuală şi profesională,
de cea mai bună credinţă,
verificaţi şi răsverificaţi, aş
accepta că se face o 
politică şi că aceasta 
e cea corespunzătoare
aşteptărilor.

Până atunci, când
scroafa se va urca în copac,
rog a fi scutit de baliverne şi
potlogării. Pa şi pusi! FĂRĂ
POLITICĂ! 

●
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