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„Fiecare îşi are

misiunea sa...” 

- N. Titulescu
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„Hunobancherii” OTP, la granițele țării!„Hunobancherii” OTP, la granițele țării!

Cezar Adonis
Mihalache

SStau la pândă și
cumpără tot! Pământuri,
bănci, afaceri, branduri… Tot
ce e românesc nu piere; se
maghiarizează… Acesta este
cruntul adevăr. Iar noi privim
absenți. Parcă tot mai
absenți. Nu reacționăm. Nu
încă!

La prima vedere,
anunțul Grupului bancar
ungar OTP, de a achiziționa
toate băncile grecești „cu
probleme” (din România, Bul-
garia și Serbia), pare doar o
vorbă de rechin bancar care
jinduiește la o pradă pe care

nu poate să o înfaște… Din
păcate, cel puțin în cazul nos-
tru, într-un sistem bancar în
care guvernatorul, bacsi
Mugur, dacă nu face 
pe macroeconomistul și
anunțiatorul Statisticii, efectiv
doarme, ori poate lâncezește
într-o falsă adormire tocmai
cu gândul la încă un epolet
pe umărul curbat al lojei,
orice este posibil!

Mai ales că asaltul de
maghiarizare a fluxurilor ban-
care românești nu este la
primul ghiont… Dimpotrivă, în
strategia pașilor mărunți, dar
fermi, au fost înfipți deja
țărușii unor megaafaceri, dar
și ai unui simbolism bine con-
turat. Pentru că, simbolismul
reprezintă o carte importantă
pentru revizionști.

Așa că, după ce s-au
dat peste cap să preia o
bancă de la portughezii
prezenți în România, cu un
nume deloc întâmplător, ca
un mesaj al destinului pe care
îl scriu ei, „Millennium”, chiar
nu ar trebui să ne surprindă
încrâncenarea de a prelua
Banca Românească și Banc-
post. Instituții care nu sunau
bine nici în formulele lor „gre-
cizate”, dar care, în eventuala
formulă maghiară, va
însemna un pumnal adânc
înfipt românismului.

De fapt, plecând de la
problemele sistemului bancar
grecesc, ungurii de la OTP au
văzut oportunitatea preluării
unui segment de piață de

peste 12 procente din sis-
temul bancar românesc. Atât
cât ocupă în prezent băncile
având capital grecesc. Și
cum ar fi ca OTP, de la o cotă
de piață modestă, cât are
acum, de 1,3 la sută (2,1 la
sută după preluarea sută la
sută a Millennium Bank),
„hunobancherii” să ajungă să
ocupe 15 la sută din piață?!
Adică să fie în „top”, și nu ori-
unde, ci pe locul doi, între
BCR, care are 17,5 la sută, și
BRD, care acoperă 13 pro-
cente! Un salt uriaș pentru o
bancă aflată până acum pe
un modest loc 18, în topul
celor 20 de bănci din Româ-
nia, nu?!

Am fi în fața unei

preluări agresive care le-ar
crea, mai ales prin sub-
sidiarele din Ardeal, venele
unui sistem financiar-bancar
paralel, inclusiv pentru „ali-
mentarea” ținutului Secuiesc,
și, în extensie, a Partiumului.

De fapt, așa cum ne-
au avertizat că, pentru ei,
„unirea României cu Moldova
va fi o mare oportunitate”,
căci va fi o portiță prin care să
forțeze federalizarea
României (și așa va fi dacă
vom lăsa procesul de Reîn-
tregire cu frații noștri pe
seama „cursului istoric” trasat
prin rezoluțiile UE cu
amprentă ungurească!), tot
așa, criza din Grecia,
transferată inclusiv băncile
subsidiare de la noi,
reprezintă tot „o oportunitate”.

Formal, OTP își
umflă apele putinței dintre
Buda și Pesta, marjând chiar
pe preluarea tuturor băncilor
cu capital grecesc din Bul-
garia, România și Serbia. Cu
mențiunea că același grup nu
își va extinde operațiunile în
Grecia, mama acestor sub-
sidiare! Ceea ce poate sug-
era că neîncălcarea teritorial
bancară a Greciei este parte
a unei anumite înțelegeri. Iar
dacă băncile pe care le
vizează OTP nu vor se preda
de bună voie asaltului
hunobancherismului, vor
avea ei grijă, dimpreună cu
fratele rus, ca acestea să
aibă cu adevărat probleme!
Și sunt toate șansele să se

întâmple așa, pentru că OTP
nu este decât un alt vârf de
lance al Rusiei…

În plus, ungurii nu vor
mai repetă greșeala de la în-
ceputul anilor 90… Când au
asaltat „macroeconomic”
Ardealul (că tot îi place ter-
menul lui bacsi Mugur!) pen-
tru a-și așeza pecinginea
verzuie asupra fluxurilor fi-
nanciare și, exact când nu se
mai așteptau ca patrioți
români să răspundă acestor
intruziuni, s-au trezit cu
Bănca Dacia Felix! Or, este
timpul ca românii să-ia înapoi
ceea ce a fost al lor! Și nu tre-
buie să asistăm pasivi cum
cele 12 procente din piața
noastră bancară, felia
„elenizată” prin alte trădări și
vânzări de țară, 
segment cuprinzând Banca
Românească, Bancpost-ul,
Alpha Bank şi Piraeus Bank)
se pot acum maghiariza!

Aroganța ungurilor de
la OTP s-a manifestat și până
acum prin segmentul de piață
ocupat de OTP România. Iar
asta în condițiile în care ocu-
pau puțin mai mult de un pro-
cent! Dar oare de cât tupeu
vor da dovadă în momentul în
care vor deține aproape 15
procente!

P.S.:

Lângă noi, în miezul
societății românești, sub
ochiul vigilent al SRI, se
clădește un nou „diktat” ban-
car. Care va depăși poate
chiar și BNR-ul! Căci, pare să
fi uitat deja de numeroasele
clauze abuzive din con-
tractele de împrumut acor-
date de OTP ori de exportul
masiv al creditelor în franci
francezi, fără acordul celor
împrumutați, către diverse
entități din afara granițelor
țării, în primul rând către
banca-mamă din Ungaria,
dar și către OTP Olanda (în
acest fel, sentințele
românești, care obligă la con-
versia acestor împrumuturi,
nu se mai pot aplica!). Un sis-
tem arogant în care OTP a re-
fuzat constant să se
întâlnească, în aceeași criză
a creditelor în CHF, cu
reprezentanții clienților
supraîndatorați! Adică, nu-
meroase abuzuri și încălcări
ale legislației bancare pe care
bacsi Mugurel, din turnul de
veghe al BNR, nu le-a văzut
și nu le-a sancționat.

●

Statul ești și tu, ipocritule!Statul ești și tu, ipocritule!

Dan
Tănasă

PPrefectul judeţului
Harghita, Jean-Adrian An-
drei, avea să declare recent,
la Universitatea de Vară de
la Izvoru Mureşului, că în
Harghita şi Covasna comuni-
tatea românească şi-a pier-
dut puterea de a influenţa
deciziile majore referitoare la

ea, iar statul asistă „neputin-
cios” la discriminarea
românilor. Și, într-adevăr, o
declarație înfiorătoare. Dar
să afli cum că înaltul
reprezentant al Guvernului
României în județul Harghita
a ajusn la concluzia că Statul
asistă neputincios la discri-
minarea românilor din Cov-
asna și Harghita este deja
mult prea mult. Căci, oare
cât tupeu poate avea acest
personaj?!

Statul ești și dum-
neata, domnule Jean! Statul
nu e vreo persoană de care
să nu știm, ascunsă,
obscură! Statul este
reprezentat de oameni, de
funcționari, printre care, cul-
mea (!), te numeri și dum-
neata. 

Statul este reprezen-
tat și de parlamentarii români
din cele două județe, recte
Mircea Dușa, Horia Grama și
Marius Obreja.

Voi sunteți cei care ar
trebui să faceți ceva pentru
aplicarea legii și pentru ca
România să existe și în cele
două județe. 

Voi sunteți cei care,
prin atitudinea voastră
ticăloasă, alimenatați dis-
criminarea românilor și ple-
carea acestora din zonă. Voi
sunteți cei plătiți din fonduri
publice ca să le apărați drep-
turile românilor din cele două
județe și care tolerați cu
tăcerea voastră bătaia de joc
la adresa românilor din
județele Covasna și
Harghita.

Dumneata, domnule

Jean, reprezinți Guvernul
României în județul Harghita!
Adică, cum ar veni, și dum-
neata ești Statul în județul
Harghita. Te-ai remarcat în
anii petrecuți în funcția de
prefect doar prin atitudini slu-
garnice la adresa grofilor
care controlează economic,
administrativ și cultural
județul. 

Ai tolerat arborarea
drapelului Ungariei pe

instituții publice și în spațiul
public. Ai tolerat afișarea ste-
mei Ungariei pe instituții de
învățământ public. 

Ai tolerat arborarea
ilegală a steagului secuiesc
pe instituții publice. Ai tolerat
afișarea inscripțiilor în limba
maghiară „Kozseghaza” și
„Varoshaza” pe instituții pub-
lice. Ai tolerat cultul scriitoru-
lui fascist, antisemit și
antiromân Nyiro Jozsef în
județul Harghita. Ai tolerat
oficializarea limbii maghiare
în județul Harghita.

Dacă vrei să ne arăți
cât ești de curat te rog fru-
mos să ieși public domnule
Jean și să arăți lumii câte
sesizări, memorii, proiecte
de lege, atenționări ai trimis
șefilor dumitale la București
pentru a le atrage atenția că
ceea ce se întâmplă în
Harghita este trădare
națională! Că suntem în fața
unei abandonări a unui teri-
toriu românesc în favoarea
propagandei iredentiste
maghiare promovate de
UDMR și de alte formațiuni
extremiste maghiare.

●



Firea românilor 3

Crinul Getic Împărătesc Crinul Getic Împărătesc 

George V.
Grigore

SSimbolurile florale au
traversat istoria popoarelor,
cu simplitatea și frumusețea
lor. De la civilizațiile
antichităţii greceşti, asiatice,
sau sud-americane, florile au
avut întotdeauna ceva de
spus. La sfârşitul secolului
XVI ia naştere tradiţia oferirii
de flori de  Sfântul Valentin
(Ziua îndrăgostiților) când,  la
o  recepţie  dată  cu acestă
ocazie, una  dintre fiicele lui
Henric al IV-lea, a cerut ca
fiecare tânără să primească
câte un  buchet de flori din
partea tânărului pe care l-a
ales să-i fie „Valentin”. Lady
Mary Wortley Montague,
soţia  ambasadorului englez
la Constantinopole, introduce
în anul 1718 codul  florilor  în
Europa, cu ajutorul cărora
poate  fi transmis orice
mesaj: de protocol, de priete-
nie, de pasiune arzătoare, de
reproş sau  chiar de
pronunţare a unei  rupturi.

Naşterea şi ofi-
cializarea acestui cod  de
simboluri  s-a  produs însă  în
secolul  XIX, odată cu apariţia
legendarului best seller
franţuzesc  „Limbajul florilor”,
scris în 1819 de Louise Cor-
tambert, sub  pseudonimul
Charlotte de la Tour. Interesul
pentru acest subiect atinge
apogeul  în epoca  victoriană,
când Kate Greenaway
publică în Anglia  prima carte
despre codul  secret al flo-
rilor, în 1884. Deşi iniţial  sim-
bolistica florilor a avut  forme
diferite de la o  regiune sau
de  la  o  ţară  la alta, ba chiar
opuse în anumite cazuri,
întrepătrunderea valorilor
între    culturi   a   facilitat „îm-
prumuturi” în ambele  sen-
suri,  rezultând un
aproximativ unic  limbaj  al
florilor,  „vorbit” azi pe toate
meridianele Terrei. Astăzi,
când  vrei să alegi o plantă de
apartament sau  un  buchet
de flori drept cadou, e bine
să ţii  cont  de  semnificaţiile
florilor, mai  ales  dacă  ai un
mesaj special   de  transmis.
Dintre toate florile, mai spe-
cial poate fi Crinul. El este un
simbol al purității, al
perfecțiunii, al milei și
maiestății în cele mai multe
culturi. Crinul a simbolizat
odată lumina și principiul
masculin, datorită formei fal-
ice a pistilului său. În mitolo-
gia greco-romană, floarea
este sacra pentru Hera,
deoarece se spunea că a fost
stropită cu laptele ei, iar pen-
tru Artemis fiind un semn al
virginității sale. Potrivit
tradiției creștine crinul s-a
născut din lacrimile de regret
vărsate de Eva când a
părăsit Grădina Raiului. În
iconografia creștină, crinul
este mai mult asociat cu Fe-
cioara Maria și astfel și cu
arhanghelul Gabriel, care

este pictat ținând un crin în
mână, în timpul Bunei Vestiri,
simbolizând castitatea, dar și
Iosif este pictat uneori cu un
buchet de crini înfloriți în
mână. Tulpina crinului sim-
bolizeaza religiozitatea
Mariei, frunzele — umilința ei,
petalele albe — virginitatea,
iar parfumul – divinitatea ei.
Această floare a devenit un
atribut al tuturor sfinților.
Christos este pictat uneori ca
judecătorul lumii cu un crin în
gură, în acest caz floarea
reprezintă îndurarea, în timp
ce un crin împreună cu o
sabie simbolizează inocența
și vinovăția. Crinul era em-
blema regală a Bizanțului
(Constantinopol; Cea de a
doua Romă), dar și a Franței.
Gladiola este uneori
considerată un crin stilizat.
Cu cele trei petale ale sale,
crinul simbolizează Trinitatea
și virtuțile triple ale dreptății,
speranței și carității. Irisul
(sauStânjenelul) și crinul au
simboluri identice, ambele
reprezentând lumina și
speranța. Datorita frunzelor
sale ascuțite, stânjenelul
poate fi numit gladiolă și este
emblema durerii Fecioarei
Maria.

Floarea a fost numită
după zeița greacă a cur-
cubeului căreia i-a fost
dedicată și poate simboliza
puntea dintre Dumnezeu și
om. Pentru chinezi, stân-
jenelul simbolizează
afecțiune, grație și frumusețe
solitară. Simbolul „Fleur – de
– lys” (sau „Fleur – de – lis”),
ce înseamnă în limba
franceză „floare de crin”, este
un simbol heraldic floral mult
folosit. Acest simbol prezintă
un crin sau lotus stilizat, sim-
bolizând per fecțiunea, lumina
și viața și este simbolul
regilor Franței. În legenda
fran ceză ce îl menționează,
un înger i-a dat un crin de aur
lui Clovis, împăratul merovin-
gian al francilor, când acesta
s-a convertit la creștinism, în
anul 496 d.Hr., ca simbol al
purificării sale. Se spunea că
atunci, Clovis a adoptat
acestă emblemă, inspirat și
de nuferii fluviului Rin, care l-
au îndrumat spre un vad ferit
pe unde a putut să treacă
apa și să obțină victoria în
bătălie. Din secolul al XII-lea
crinul a devenit simbolul
regalității fran ceze. Louis al
Vll-lea l-a folosit pe scutul său
și se crede că „lys” este de
fapt o prescurtare de la
„Louis”. Între anii 1340 și
1801, regii englezi au folosit
și ei această em blemă, dar
pe hainele armatei, sim-
bolizând astfel revendicările
lor la tronul țării vecine,
Franța. Deoarece simbolul
este alcătuit dintr-un crin
triplu, floarea de crin poate
reprezen ta de asemenea și
Trinitatea Sfântă, pe Fecioa -
ra Maria, Creația și Regali-
tatea, precum și trupul
bărbatului, mintea și sufletul

acestuia. Asam blarea acestui
simbol floral trinitar pe
capătul unei sulițe îi oferă noi
valențe, de putere marțială
masculină. Floa rea de crin
este și simbolul orașului
Florența, cunoscut și ca
„orașul crinilor”.

Acest simbol floral
milenar getic - Crinul
Împărătesc - reprezentat de
un crin sau un lotus stilizat,
este semn al Fiului - Floare,
al Zeului Nefertem („Copii
sunt ca florile”) din Biserica
Veche Valahă Egipteană,
aparținând vechii triade sfinte
formate din Ptah (Zeul Moș,
Zeul Mumie), Sarmis
(Leoaica, Forța Vieții) și Ne-
fertem. Bobocii de lotus (fe-
cunditate – fertilitate) apare
frecvent pe fialele de argint
ale principilor geți de pe am-
bele maluri ale fluviului
Dunărea, trecând apoi în timp
în rozetele alambicate și mul-
ticolore, așa zise gotice (get-
ice), de pe fațadele bisericilor
și catedralelor, cu ale căror
turle și turnuri a fost străpuns
cerul (în locul Cornului de
Aur, a Rhytonului ritualic),
într-un act sfânt al hi-
erogamiei, prin care se
solicită fecunditatea și fertili-
tatea tuturor celor aflate în
cer, apă și pământ.

Mergând pe firul
permanenței acestui simbol
al religiei getice vechi, vom
cerceta un monument funerar
getic valoros ce trebuie
menționat și care se află pe
malul drept al Dunării, în Bul-
garia, în apropierea localității
Shveshtari. Acesta este unul
dintre cele mai frumoase
morminte geto-trace identifi-
cate vreodată în Bulgaria.
Descoperit în anul 1982 sub
Movila Ginina, în timpul unor
excavări arheologice, mor-
mântul de la Sveshtari
reprezintă un monument unic
al arhitecturii funerare geto-
trace, iar importanta sa este
cu atât mai mare pentru noi,
românii, cu cât aici pare să își
doarmă somnul de veci unul
dintre regii emblematici ai is-
toriei noastre antice, Dromi-
hete. Acest rege get de la
anul 300 î.Hr. era
conducătorul unor triburi
geto-trace ce își aveau cen-
trul în marea cetate Helis din
apropiere. După moartea lui
Alexandru cel Mare, conduc-
erea imensului imperiu a fost
preluată de către Lisimah.
Acesta dorea să cucerească
și zona geografică în care se
aflau triburile getice conduse
de regele Dromihete.
Relatările istoricilor
povestesc despre vitejia
acestuia, dar și despre re-
marcabila diplomație de care
a dat dovadă în raport cu
Lisimah. Mărimea
impresionantă a movilei tu-
mulare care ascunde mor-
mântul princiar o plasează pe
primul loc în rândul celor 26
de movile din necropola
tumulară, care se întind pe

doi kilometri, în partea de
vest a localității Shveshtari
(7,5 metri în lungime, o lățime
a fațadei de 6,5 metri și o
înălțime interioară maximă de
4,45 metri).

Decorațiunile inte-
rioare ale construcției funer-
are respectă stilul curentului
elenistic din acea perioadă,
însă motivele religioase
reprezentate sunt de origine
geto-tracică. „Mormântul
regal”, așa cum este cunos-
cut, datează din secolul III
î.Hr. și este compus dintr-o
anticameră și douăcamere
mortuare construite pentru
conducător și soția sa. In-
trarea este poziționată asi-
metric față de cupolă și este
decorată cu fresce de formă
rectangulară. Ornamentele
celei mai mari camere mortu-
are sunt extrem de bogate.
Aici aflăm patru coloane
dorice și una în stil corintic ce
susțin o friză (parte
componentă a antablamentu-
lui, cuprinsă între arhitravă și
cornișă, de obicei împodobită
cu picturi, basoreliefuri și
caneluri), aflată deasupra
intrării. Între acestea sunt
cuprinse reliefurile sculptate
a zece cariatide ce „se nasc”
din corola unor flori de crin,
reprezentante cu mâinile ridi-
cate deasupra capetelor și în-
cremenite într-un gest etern
de venerare (crinul, ca și
floare regală; zece cariatide,
ca semn al misteriosului „IO”,
Marele Zeu). Crinul (cunos-
cut și ca iris, stânjenel,
săbiuță) este o plantă er-
bacee ornamentală din fa-
milia liliaceelor, cu flori albe
strălucitoare (sau galbene,
roșii, albastre, etc), în formă
de pâlnie și cu un miros
foarte puternic (Lilium can-
didum). Floarea crinului este
de o albeață strălucitoare (Gr.
bizantin KRÌNON, sl. krinŭ
(DAR), cf. bg., sb. krin, alb.
krinë (Vasmer, Gr., 84)
(Dicţionarul etimologic
român). CRIN, -CRINÍE
elem. „secreție, excreție” (<
fr. -crine, -crinie, cf. gr.
krinein, „a secreta”) (Marele
dicţionar de neologisme).
….crin, crini s.m. (er.) vagin.
(Notă: această definiţie este
preluată din „Dicţionar de
argou al limbii române”, Edi-
tura Niculescu, 2007). În
această lumină floarea de
crin apare ca și floare cu
potență creativă („secreție”;
„vagin”), iar fetele - cariatide
sunt „boboci” de floare,
neîntinate (fecioare). Cele 10
flori de fete însoțeau dincolo
de moarte pe marele nostru
rege get Dromichete. 10 ca
număr al simbolului getic
„IO”, purtat de toți marii
conducători geți, reprezintă
pe Marele Zeu, Singurul
conducător, numit și „Voie –
vo – da” („Cel care dă voie”).
Aici divinitatea supremă este
de natură feminină, fapt con-
firmat și de pictura murală din
acest mormânt. În acest

tablou Dromichete primește
din partea zeității supreme o
coroană de lauri, pentru viața
sa specială pe Pământ, pen-
tru îndeplinirea misiunii pen-
tru care a fost creat de
aceasta. Marea Zeiță a Ceru-
lui era cea care coordona fer-
tilitatea planetei, a tuturor
regnurilor aflate aici (vegetal,
animal, uman). Ea era
reprezentată de multe ori
printr-o femeie – pasăre, sau
o pasăre de baltă (legătură
cu apa; ex.: barza). Ea este
reprezentată și prin Marea
Mitră (Uter, Născătoarea), de
aceea coifurile principilor geți
sunt create în formă de mitră,
dar și Papa de la Roma are
pe cap tot o mitră (Mitruță,
Du-mitru).

Cultul morților și al
fertilității, cu statuetele
zeițelor feminine (triada fe-
meie – glie – plantă) și ale
zeității paredre (taurul ceresc,
cu epifaniile sale – bucraniul
și coarnele, cu simbolistica
lor falică), constituie speranța
unei post existențe, o cos-
mogonie ce comportă sim-
bolismul unui „Centru al
Lumii” și spațiul locuit, ca un
„imago mundi”.

Imaginea Zânei Cre-
atoare, jumătate zână –
jumătate floare - palmetă cu
5 sau 7 butoni-degete
(„înmulțită”; Copac al Vieții) s-
a perpetuat după modelul
„Dromichete”, existând în
forma fibulelor cu chip femi-
nin „zânatic” geto-dac de-
scoperite pe întreaga
suprafață a Vechii Arii Getice
din jurul Mării Negre, până
târziu, în feudalismul euro-
pean (sec. VII – VIII d.Hr.).

În mormântul getic
princiar de la Sveștari (Bul-
garia), cariatidele - crini, de la
înălțimea tăriilor unde sunt
postate (partea superioară a
mausoleului funerar), pe în-
treg perimetrul camerei mor-
tuare, protejează cu vârtejul
dansului lor ritualic regenera-
tor, trupul regelui get,
oferindu-i șansa unei noi
reveniri la viață. Credința în
nemurire specifică Geților de
Aur, cei trecuți prin cataclis-
mul planetar, s-a transmis
peste milenii, perpetuând ast-
fel și o formă de curaj
specifică poporului ce
locuiește acest pământ sfânt,
iar Crinul Getic Împărătesc ce
are peste 2300 de ani
vechime, este unul dintre
simbolurile Nemuririi.

●



4 Tichia de politician

Crin, George şi Andrei şi noua jucărie cu telecomandă a lui Isărescu!Crin, George şi Andrei şi noua jucărie cu telecomandă a lui Isărescu!

Maria
Diana Popescu

CCînd politicienii se
tem de anumite drepturi
constituţionale şi le
îngrădesc prin noi legi şi
ordonanţe, e semnul
slăbiciunii lor şi un semnal
clar că sistemul este com-
plet compromis. „Ne-am
procopsit! Ce soţietate”! În
vîrful ei se coc legi de
îngrădire şi maculare a
realelor valori româneşti! 

Cei trei, Doamne, şi
toţi trei, Crin, George şi An-
drei, animaţi de un curat-
murdar liberalism şi de
autism, şi-au tăiat singuri
craca de sub picioare înain-
tea anului electoral 2016,
punînd pe tort o cireaşă
viermănoasă - Legea
217/2015! Preşedintelui atît
i-a trebuit! 

A şi promulgat-o!
Cine sînt făcătorii de

legi? Corupţii noştri cei de
toate zilele! Din cei 595 de
deputaţi şi senatori ai legis-
laturii actuale, 142 au prob-
leme cu Legea. Unii sînt
trimişi în judecată, alţii,
condamnaţi, urmăriţi penal
sau acuzaţi de abateri ad-
ministrative de A.N.I.
George Scutaru, fost con-
silier al lui Klaus Iohannis,
fost corespondent de presă

la Moscova, unul din
iniţiatorii Legii 217/2015!,
este cercetat de D.N.A.,
fiind sub control judiciar,
acuzat de complicitate la
luare de mită, după ce ar fi
primit 170.000 de euro. „Eu
cenzurez pentru că aşa vor
muşchii mei şi pentru că a
venit ordin din afară”, aşa ar
putea fi tradusă, în mare,
Legea 217/2015! Nu mai au
ruşine, nici teamă de nimic!

Ai noştri aleşi, ire-
sponsabili şi inculţi, fac
politică punînd pumnul în
gura celor care, dezvăluind
adevărul, stîrnesc cuibul de
năpîrci.

Unde este libertatea
cuvîntului pentru care au
murit tinerii în 1989?
Cetăţenii români ar trebui
să-şi dea seama că toate
ordonanţele la foc automat
şi organismele înfiinţate pe
genunchi aduc mari deser-
vicii Ţării, în sarcina lor
căzînd susţinerea intere-
selor globaliste şi trădarea
interesului naţional. Sau
cum ar fi zis Farfuridi: „Dacă
e trădare, adică dacă o cer
interesele, fie”.  Cînd spun
organisme, am în vedere
noua jucărie a lui Mugur
Isărescu - Comitetul
Naţional pentru Supraveg-
herea Macroprudenţială, o
altă mega-structură
prezidată de acesta, care va

păpa bani de la buget pe
salarii uriaşe şi va beneficia
de un adevărat drept de
veto asupra deciziilor luate
de Executiv în domeniul fi-
nanciar.  

Aşadar, puteri
sporite pentru Guvernator,
care astfel, devine un fel de
şef peste Guvern. Jurnalis-
tul Sorin Roşca Stănescu
susţine că „Faimosul
Comitet Naţional 
Pentru Supraveghere
Macroprudenţială reprezintă
una dintre cele mai abile
mişcări politice, autorul său
fiind preşedintele Klaus Io-
hannis. O bună parte din
terenul de joc al puterii va
trece în subordinea Palatu-
lui Cotroceni, Guvernul
pierzîndu-şi unele dintre
cele mai importante prerog-
ative”. Fraţii de arme se
ajută la nevoie, nu-i aşa?
„Blestemată politică! Să n-ai
un moment de pace!”, ar
spune Tipătescu.

Referitor la Legea
217/2015!, Ilie Mihălţeanu
scrie aşa: „Tovarăşu Crin
Antonescu ar fi trebuit să
ştie că, criminalului Mihai de
Hohenzollern i se fac statui
peste tot în România, iar
criminalul său nume este
atribuit inclusiv unor instituţii
de învăţămînt, deşi regele
Mihai a fost cel mai mare
criminal şi trădător

conducător al României.
Printre alte crime,
menţionez arestarea, jude-
carea şi condamnarea la
MOARTE şi executarea
celor doi Antoneşti: Ion şi
Mihai Antonescu. Precizez
că, „eroul” Mihai de Hohen-
zollern i-a arestat pe cei doi
şi i-a dat pe mîna ruşilor
pentru a-şi salva propria
piele «regală», nu pentru a
salva România, cum mint
fascisto-comuniştii actu-
ali…” Iată ce scrie
Constituţia României la
capitol „Drepturile şi
libertăţile fundamentale”.

Art. 30 Libertatea de
exprimare

(1) Libertatea de ex-
primare a gândurilor, a
opiniilor sau a credinţelor şi
libertatea creaţiilor de orice
fel, prin viu grai, prin scris,
prin imagini, prin sunete sau
prin alte mijloace de comu-
nicare în public, sunt invio-
labile.(2) Cenzura de orice
fel este interzisă. (3) Liber-
tatea presei implică şi liber-
tatea de a înfiinţa publicaţii.
(4) Nici o publicaţie nu
poate fi suprimată… (6) Lib-
ertatea de exprimare nu
poate prejudicia demni-
tatea, onoarea, viaţa
particulară a persoanei şi
nici dreptul la propria imag-
ine. (7) Sunt interzise de
lege defăimarea ţării şi a

naţiunii, îndemnul la război
de agresiune, la ură
naţională, rasială, de clasă
sau religioasă, incitarea la
discriminare, la separatism
teritorial sau la violenţă
publică, precum şi
manifestările obscene, con-
trare bunelor moravuri.

Cam asta e golici-
unea morală a celor 
ce populează politica
românească, unde aerul e
din ce în ce mai 
irespirabil! Ameţitoarea
politică românească are
urgentă nevoie de igien-
izare, deratizare,
dezinsecţie şi dezinfecţie!
Supradoza falsei
democraţii, administrată la
foc continuu românului, îi va
fi, într-un final, fatală! 

Un truc periculos,
brevetat în Occident pe ru-
inele unor imperii apuse! 

Mă gîndesc, însă,
cu spaimă, pe unde se  vor
piti, cum vor scăpa de mînia
poporului aceşti trădători de
profesie ai neamului româ-
nesc, cînd minciuna
gogonată a democraţiei
capitaliste, umflată de
fundamentaliştii globalismu-
lui, e gata să explodeze!  Fiţi
atenţi!, ca suflul ei să nu vă
prindă nepregătiţi.

●

Un punct de vedere: Morala câşă a omului zilelor noastreUn punct de vedere: Morala câşă a omului zilelor noastre

George
Petrovai

OOmul este om atâta
timp cât vrea să ştie de morală
şi se comportă ca atare, adică
atâta timp cât este moral. Căci
valorile cardinale (bine, fru-
mos, adevăr, just, sacru) şi fun-
damentele umanului (omenia,
iubirea, cumpătarea, demni-
tatea, mila, generozitatea), nu
doar că iradiază din morală, ci
– după împlinire prin
înconştientizarea de sine – ele
toate converg spre morală, mai
exact spre acel strop de divini-
tate cu care fiecare dintre noi a
fost înzestrat la facere.

Cândva, în perioada
spiritualizării intensive din isto-
ria omenirii în general, din cea
creştină în special (Antichitate
şi Evul Mediu), era într-atât de
riguros respectată şi aplicată
această cutumă a creaţiei cu
indiscutabila ei preferinţă pen-
tru spiritul mântuitor reflectat în
activismul său disciplinat, încât
abaterile de la normele moral-
juridice de convieţuire socială
erau, potrivit legii talionului,
aspru pedepsite prin uciderea
criminalului dovedit, lapidarea
femeii necredincioase,
punerea la stâlpul infamiei sau
– după caz – tăierea mâinii
hoţului prins, iar mai târziu, în
plin Ev Mediu, prin
înspăimântătoarea varietate a
torturilor întrebuinţate de
Inchiziţie împotriva nefericiţilor
căzuţi în mâinile ei şi prin

frecventele condamnări la
arderea pe rug pronunţate de
judecători, de regulă împotriva
vrăjitoarelor, ereticilor şi
sodomiţilor, uneori (cazul lui
Giordano Bruno) şi împotriva
unor gânditori etichetaţi eretici
doar pentru faptul că deveneau
adversarii dogmelor obscuran-
tiste prin ideile îndrăzneţe pe
care le susţineau...

Evident, omul modern
şi civilizat nu putea să nu se
îngrozească de barbaria prin-
cipiului juridic ochi pentru ochi
şi dinte pentru dinte, el care
simţea doar dezgust şi discon-
fort când întâlnea enormele
suferinţe ale dezmoşteniţilor,
care punea umărul la accentu-
area inegalităţii sociale şi care
considera că-i un act de patri-
otism să-i facă harcea-parcea
pe toţi adversarii ţării sale. Aşa
că s-a făcut luntre şi punte ca
pedeapsa cu moartea să fie
scoasă de toate popoarele Eu-
ropei din codurile lor penale
(că, de, Europa unită nu vrea
moartea răufăcătorului, ci în-
toarcerea acestuia la
fărădelegi şi mai cumplite!) şi
ca puşcăriaşii să se simtă
oleacă mai bine ca la sanato-
riu, chit că în acest mod para-
doxal nelegiuirea nu-i nici
măcar deranjată, necum să fie
stopată.

Unde mai pui faptul că
întemniţaţii au toate drepturile
din lume (dreptul la 
hrană consistentă, celulă
confortabilă, veşminte,
asistenţă medicală şi instruire

pe cheltuiala statului, dreptul la
relaxare, vorbitor, pachet, ba
chiar şi la relaţii sexuale în
camere special amenajate, nu
în ultimul rând dreptul să se re-
volte atunci când nu sunt trataţi
conform normelor europene,
bată-le vina, ori atunci când co-
mandantul închisorii este
schimbat fără consultarea lor
prealabilă, precum şi dreptul
de-a ieşi la muncă doar atunci
când vor muşchii lor, deşi în
cazul hoţilor mari şi mici, de la
care nu s-a recuperat paguba
în momentul arestării, munca
se impune ca o firească
obligaţie până la recuperarea
integrală a prejudiciului
cauzat), dar este de-a dreptul
ridicol procentajul cu care
aceştia înţeleg să se achite de
singura lor obligaţie faţă de so-
cietate – aceea ca prin căinţă
sinceră să se vindece de boala
călcării pe bec, astfel încât
după ispăşirea pedepsei,
compatrioţii lor să nu mai aibă
motive să-i privească cu
teamă, reţinere sau suspici-
une.

Altfel spus, fostul
puşcăriaş să facă în aşa fel,
încât perioada de detenţie să
fie deodată pentru el o
dureroasă încercare şi o
severă învăţătură de minte
pentru tot restul vieţii, iar prin
comportamentul de care va da
dovadă, în ochii semenilor să
apară ca un nefericit accident.
Din păcate, grosul penalilor
nici vorbă să renunţe la
năravuri, ci recidivează într-un

mod chiar mai grosier ca la
abaterea anterioară, fie că
urmăresc să se răzbune pen-
tru sancţiunea încasată (sunt
în război cu societatea şi
instituţiile ei coercitive), fie că
vor să recupereze timpul irosit
la mititica: hoţul mărunt se uită
cu admiraţie la tâlhar, violatorul
se vrea un Don Juan dat drac-
ului, criminalul de duzină îşi
fixează ca model asasinul în
serie...

Cum starea actuală
infracţională din România
postdecembristă este mai mult
decât îngrijorătoare, fapt cu
prisosinţă ilustrat de insufi-
cienta capacitate a puşcăriilor
existente pentru numărul în
continuă creştere al
condamnaţilor ce-şi aşteaptă
rândul, iată câteva dintre
măsurile care trebuie urgent
luate pentru limpezirea cât de
cât a spectrului nostru politic şi
ţinerea corupţiei sub control,
chiar cu riscul ca Uniunea
Europeană să se supere că
românii şi-au luat nasul la
purtare cu unele reforme mult
prea radicale:

1. Organizarea de
îndată a unui referendum pen-
tru schimbarea actualei
Constituţii, aşa încât noua
Constituţie să renunţe la
echivocul statut de republică
semiprezidenţială, să pre-
cizeze noul statut politic al
României (republică
parlamentară, republică
prezidenţială sau – cine ştie –
poate că monarhie

constituţională), să fie cât se
poate de limpede prevăzute
atribuţiile interne şi externe ale
şefului statului şi, pentru a
elimina toate suspiciunile în
legătură cu neindependenţa
Justiţiei, judecătorii de la
Curtea Constituţională şi de la
Înalta Curte de Casaţie şi
Justiţie să fie desemnaţi prin
votul liber exprimat al
cetăţenilor;

2. Chiar dacă nu va fi
aplicată decât în situaţii cu totul
şi totul excepţionale (asasini în
serie, trădători, violatori înrăiţi
etc.), în noul Cod Penal să fie
reintrodusă pedeapsa cu
moartea (asta ar contribui
simţitor la scăderea ratei
infracţionalităţii) şi să fie ex-
plicit prevăzută punerea sub
sechestru a averilor dobândite
pe căi nelegiuite (asta ar con-
tribui nu numai la plata datori-
ilor externe, ci şi la
dinamizarea întregii vieţi so-
ciale).

N.B.: Prin găselniţa
numită etică, omul modern
speră să poată umple golul
apărut în mintea şi inima lui
după izgonirea principiilor
morale. Numai că morala este
evenghelia spirituală pentru
viaţa de apoi, pe când etica
este evanghelia socială pentru
viaţa de aici.

●
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„Grecizarea” României…„Grecizarea” României…

Cezar 
Adonis Mihalache

CCând o să scape
situația de sub control, prob-
abil o să anunțe organi-
zarea unei „loterii”! 

O loterie de
soluționare a revendicărilor
salariale pentru de-
semnarea următoarei cate-
gorii profesionale care va
beneficia de mărirea lefu-
rilor... Iar dacă vor ieși, la
egalitate, mai multe seg-
mente profesionale, se va
mai organiza o loterie a lo-
teriei! Și încă una, până va
fi desemnat cel ales de ei.
Și impus prin mascarada
unui populism transformat
în spirală de dezagregare a
stabilității bugetare.

Și chiar dacă pare
că întreaga guvernare pon-
tist-gropistă este o
accidentală albă-neagra cu
impresie de „loz în plic”,
licențiat într-un soi de post-
socialism, în care elementul
central este reprezentat de
cel ce desface „propunerile”
(recte, măririle pentru parla-
mentari, șefii de cj și primari,
„asistentele” de primari,
polițiștii, militarii), în fapt,
suntem în fața unei acțiuni
bine planificate de destabi-
lizare a României, inclusiv
prin forțarea unui derapaj
major la nivelul deficitului
bugetar. Suntem în fața unei
posibile „grecizări” a struc-
turilor macroeconomice și fi-
nanciar-bugetare.

De aceea, mărirea

semnificativă a salariilor
medicilor nu reprezintă doar
o deschidere a cutiei Pan-
dorei... Ar fi prea simplu... 

Suntem, de fapt, în
fața unei dezagregări, pilon
cu pilon, a societății
românești, realizată prin
vârful de burghiu al unei spi-
rale de „soluționare” a
revendicărilor bugetarilor,
mascată printr-un populism
în care finanțele țării sunt

făcute svaițer.
Prin forcepsul

reprezentat de „legea
salarizării” s-a retezat deja
orice conexiune între
salarizarea din mediul privat
și cea de la stat. Iar acum se
taie felii și „unitarul” din sis-
temul bugetar. Cu mesajul
general că primii nu au
primit pentru că nu merită
(deh, sunt privați, iar
guvernanții niște socialiști-

populiști!), iar bugetarii
primesc doar dacă se
aliniază cuminți și își
așteaptă rândul. Rândul la
mărire pe baza noului cri-
teriu de calcul al salarizării
la stat, sistemul
„deocamdată doar pentru
unii”...

Iar, aparent,
guvernanții lucrează „curat”.
Nu măresc salariile fără a
ne asigura că au resurse. În

cazul medicilor, majorarea
salarilor ar părea
sustenabilă și prin le-
galizarea unei „co-plăți”.
Șpaga legalizată, care ar
urma să fie împărțită între
medic și stat! O co-plată
reprezentată de impozitarea
șpăgilor legalizate. De
aceea, nu a fost
surprinzătoare alinierea
Colegiului Medicilor la
inițiativa acestei legalizării a

șperțului, chiar dacă medicii
s-au arătat indignați de
acest sistem de înjosire. Și
de uniformizare în singurul
sistem UNITAR al țării asig-
urat de guvernanți: procesul
de înjosire...

Evident, totul este
făcut în așa fel încât să rupă
fragilul, dar încăpățânatul
echilibru mioritic. Căci, în
loc să aloce doar unora
majorări de 25 la sută, ar fi

trebuit alocate majorări de
cinci procente tuturor celor
ce se ridică acum (dar nu de
capul lor, ci la indicațiile de
„reacțiune” date de liderii de
sindicat) nedreptățiți de br-
usca „privilegiere” a
medicilor...

Salariile medicilor
vor fi majorate dară cu 25 la
sută sub justificarea că
„pleacă din țară”. Dar oare
riscam să ne plece și dem-

nitarii ori parlamentarii, de
le-au fost crescute lefurile și
indemnizațiile cu 300 și, re-
spectiv, 200 la sută?! Iar
dacă la rectificarea
bugetară s-a tăiat zdravăn
de la ministerul Sănătății,
acum s-au găsit bani... 

Explicația oficială ar
fi aceea că mărirea salariilor
medicilor este posibilă
grație implementării cardului
de sănătate. Or, dacă este
așa simplu, se pot imple-
menta carduri similare și
pentru învățământ. Even-
tual, vizate „PSD” la loteria
finală, „Alegerile”, iar dacă
nu transformate, în tichete
de subzistență!

Ori, și mai eficient,
se pot legaliza șpăgile „sec-
toriale”, „intersectoriale” și
„transprofesionale”!

Iar dacă medicul va
avea voie să ia legal șpagă,
desigur, în condițiile în care
pacientul va fi mulțumit de
serviciile primite (mențiune
guvernamentală!), re-
turnând statului o parte din
„co-plată”, ca impozit pe
șpert, același drept să-l aibă
și polițiștii, profesorii, pri-
marul (dacă umil cetateanul
este mulțumit de țidula
primită), judecătorii,
vameșii. Atunci să vezi bani
din „co-plăți” și supraplin
bugetar!

●

Marko Bela aprinde chibritul autonomiei vorbind de 15 martie 1990!Marko Bela aprinde chibritul autonomiei vorbind de 15 martie 1990!

Ionuț
Țene

PPremierul Ungariei
este în criză de idei de când
este prieten cu Vladimir
Putin şi bea ceaiul cu Dim-
itri Medvedev la reuniuni
internaţionale. 

În loc să se ocupe
de problemele Ungariei şi
ungurilor din ţara lui, care se
prăbuşeşte economic şi în-
cepe să semene cu un ban-
tustan totalitar instigă la
violenţe în Ardeal. Nu i-a
fost de ajuns lui Viktor
Orban să posteze pe Face-
book la Tuşnad că în „Tran-
silvania e acasă” şi poze cu
insigne şi steaguri cu Ţinutul
Secuiesc, că iată revine şi
îşi pune slugile politice să
instige pentru autonomia
Ardealului. 

Mai întâi am-
basadorul Ungariei la
Bucureşti oferă un interviu
penal în România Liberă, în
care cere autonomia et-
ncilor maghiari.

Ambasadorul Un-
gariei în România, Botond

Zakonyi, consideră că în
relațiile româno-ungare sunt
lucruri mai importante de re-
zolvat decât cele cu fo-
tografiile postate pe
 Facebook de premierul Vik-
tor Orban, adică autonomia
maghiarilor. 

În ce privește au-
tonomia Ținutului Secuiesc,
ambasadorul ungar crede
că aceasta va avea loc
atunci când maghiarii de
acolo „se vor purta ca niște
oameni autonomi”. Şi ca să
nu fie mai prejos, liderul
UDMR, poetul fără nicio val-
oare literară Marko Bela
vorbeşte de funie în casa
spânzuratului. “Aceste ten-
siuni îmi amintesc de anii
’90. Totuşi, suntem în anul
2015, când în mod foarte
firesc ar trebui să existe un
dialog pe orice tema, oricât
de delicată ar fi considerată
de unii acea tema. 

Nici România, nici
Ungaria nu au în acest mo-
ment interesul unor contro-
verse sau interesul unor
tensiuni între cele doua ţări”.
Marko Bela consideră nor-

mal să se vorbească despre
autonomia maghiarilor din
Ardeal.

Partea română a
reacţionat de formă, foarte
bleg, chemând am-
basadorul Ungariei la
consultări, prilej pentru Bu-
dapesta ca să-l cheme pe
cel român din capitala Un-
gariei şi să fie umilit de către
partea maghiară. Este evi-
dent că asistăm la o provo-
care a regimului dictatorial
Viktor Orban, care încearcă
să-şi acopere eşecul intern
cu instigări la autonomie a
maghiarilor din Transilvania.
Prietenul lui Putin, premierul
ungur pescuieşte autono-
mia în ape tulburi într-un
moment geopolitic delicat.

Viktor Orban îşi per-
mite să fie dur şi datorită lip-
sei de autoritate a
conducătorilor statului
român. Klaus Iohannis e
mai mult în delegaţii de lux
şi concedii la mare, ca să-şi
etaleze soţia costumul
marca designerul Ciucu, iar
serviciile noastre secrete
sunt preocupate de a face

poliţie politică, urmărind cei
câţiva bătrâni nostalgici le-
gionari pe la parastase şi pe
cei care citesc pe Radu Gyr
sau Petre Ţuţea, pe baza
Legii antinaţionale şi antide-
mocratice 217/2015.

Cu astfel de organe
ce caută ce citesc patrioţii la
bibliotecă şi în coliva de la
parastase e clar şi evident
că Viktor Orban face ce
vrea în Ardeal, ca într-un sat
fără câini, iar Marko Bela
ameninţă cu un nou 15
marite 1990. Ca să anuleze
Trianonul, Viktor Orban are
nevoie de Vladimir Putin
pentru a crea tensiuni în Eu-
ropa centrală ca să obţină
Ungaria o parte din Transil-
vania ca-n 1940. 

Numai să nu se
bazeze Viktor Orban prea
mult pe slăbiciunea penală,
inconştientă şi coruptă a
clasei politice româneşti
preocupate să bage oameni
nevinovaţi la puşcărie că-l
citesc pe Mircea
Vulcănescu sau Mircea Eli-
ade, poporul român le va da
o replică dură la fel ca în 15

martie 1990. Atunci românii
în frunte cu Mihăilă Cofariu
s-au mobilizat exemplar şi
le-a oferit o lecţie directă pe
spinarea îndoită de
iredentişti maghiari. 

Să te joci astăzi ca
Marko Bela cu chibritul în
butoiul de pulbere al
Ardealului românesc e
dovadă de inconştienţă. Pri-
etenia cu Putin nu e alibi
pentru prostie la Viktor
Orban şi Marko Bela.
Oricum pe zi ce trece Viktor
Orban se aseamănă cu Mik-
los Horthy şi pare că vrea să
sfârşească FIDESZ-ul său
ca Partidul Crucilor cu
Săgeți (Nyilaskeresztes sau
Nyilas-Keresztes Párt). 

●


