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„Caracterul însă al unei şcoli

bune e ca elevul să înveţe în ea

mai mult decât i se predă, mai

mult decât ştie însuşi profe-

sorul.” 

- Mihai Eminescu
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„Ofensă” treptelor țepuirii naționale!„Ofensă” treptelor țepuirii naționale!

Cezar Adonis
Mihalache

NNu a aruncat nimeni
cu monede după el! Că nu l-
au plimbat încă în
copârșău… E drept, oa-
menii au azvârlit cu bani, cu
banii munciți de ei, dar în
treptele Băncii Naționale.
Că gestul era, de fapt, tot un
soi de pomană pentru sufle-
tul lui, asta e altceva! De-
sigur, putea să iasă la ei să

le arate că e viu. Încă… Dar
nu, el a stat pitit în spatele
geamurilor și și-a mușcat
pumnii de nervi. Că
bancherului i se aruncă
banii în buzunar, nu pe jos,
să se aplece după ei.

Apoi, după ce
nemulțumiții au plecat, mai
săraci, dar nu mai spoliați că
măcar au dat singuri de su-
fletul groparului (!), Mugurel
Masonerescu a ieșit să se
oțărească la… ei. Să
reclame gestul ca ofensă
adusă… treptelor. Și
ofensă, dar, mai ales, risipă!
Căci, înainte de a se da
apărător al simbolurilor
naționale, rămâne bancher!

Iar cuvintele lui de
înfierare patriodardă chiar
ne-au iritat! El cel ce a dat
brânci băncilor românești, el
cel ce a dizolvat orice urmă
de identitate națională din
sistemul bancar „româ-
nesc”, s-a trezit acum 
să ne țină discur-
suri amenințătoare despre
ofense și blasfemii la adresa
simbolurilor naționale…
Tocmai el?! Negustorul de
șireturi și șorțuri masonice?!

Poate că dacă îl
cârpeau câteva dudui depo-
nente în franci elvețieni, mai
înțelegeam… Oamenii au
aruncat însă de sufletul
„mortului”, care o fi el în
conștiința celor țepuiți, doar

bani… De sufletul băncilor,
al bancherilor sau al șefului
de bancheri, oricum, gestul
ar fi trebuit să-l pună pe
gânduri.

Dar nu! Supărarea
lui a fost că i-au întinat edifi-
ciul. Treptele edificiului în
care își duce zilele 
de lucru matusalemicul Ma-
sonerescu. Treptele care au
fost de atâtea ori călcate de
el, Unicul, că au devenit
simboluri naționale! Ce tri-
color, băncile pot sta și fără

el. Și ce imn? Doar nu o să
le cânte restanțierilor
„Deșteaptă-te române” de
câte ori își duc mâna la
buzunar să(-i) plătească
ratele?! Păi dacă se vor
trezi?

Treptele, el, edifi-
ciul… Acestea sunt
adevăratele simboluri
naționale în viziunea guver-
natorului BNR! De aceea, a
arunca cu bani pe treptele
băncii, pe lespezile de mor-
mânt ale datornicilor,
echivalează pentru el cu
„terfelirea tricolorului sau cu
fluieratul atunci când se
cântă imnul naţional”.

Cel mai mult l-a der-
anjat însă… risipa. Risipa
de bani făcută de
participanții la marșul pentru
demnitatea datornicului.
Căci despre asta a fost
vorba: dreptul de a rămâne
demni sub povara bancher-
ilor. Dar pe Mugurel risipa l-
a deranjat… Că nu a avut
timp să-și trimită argații să
strângă… Că în urma pro-
cesiunii erau atâția nevoiași
că adunau ei, mulțumind
probabil „treptelor” că le-a
ieșit un dram de „risipă” în
cale.

Dacă eram cu toții
mai înstăriți, poate că
restanțierii i-ar fi aruncat
câte 30 de „arginți” de
fiecare… Dar de unde

banca a luat… Ba, poate ar
fi aruncat mărunțișul chiar în
franci elvețieni, cu resturile
de după plata ratelor… Dar
nu ar fi strâns nici măcar de
pus într-o batistă la capul
celui ofensat…

Nu! Risipă nu
înseamnă un pumn de mon-
ede, fie ele azvârlite și pe
treptele cimitirului BNR!
Risipă, din banii românilor,
înseamnă dobânzile și
comisioanele (ascunse)
băncilor! Sau impulsionarea

de către groparul național a
împrumuturilor în „monede
exotice” și a „creditului cu
buletinul”.

P.S.:

Cine ne vorbește
despre simbolurile
naționale?! Cel ce de peste
un sfert de veac apără, nu
interesul national, ci pe cel
al capitalul bancar străin?!
Cel ce a facilitat vizita ocul-
tei financiare internaționale,
de la descălecarea presed-
intelui Clubului Bilderberg la
reuniunea Trilateralei?! Cel
ce ne-a impus vasalita-
tea financiar-bancară și 
ne-a risipit demnitatea
națională?! Și pe care și
pământul se miră că-l mai
rabdă…

●

UE, asasinul economic al României!UE, asasinul economic al României!

Bogdan
Diaconu

PPremierul Dacian
Julien Cioloș a dat semnale
în Olanda că este dispus să
cedeze Portul Constanța în
schimbul promisiunii intrării
României în Spațiul Schen-
gen. El le-a promis olan-

dezilor ”proiecte mai
concrete în interes olandez
în domeniul transporturilor”,
după cum a declarat chiar
premierul înainte de a pleca
la Haga. Oare obligația pre-
mierului României este să
negocieze proiecte în interes
olandez sau ar trebui să
apere interesul românesc?

Olanda blochează
aderarea României la Spațiul
Schengen din cauza Portului
Constanța pentru a proteja
profiturile Portului Rotter-
dam, dar s-a arătat dispusă
să cedeze dacă punem
acest obiectiv strategic pen-
tru România sub control
olandez. Cioloș reia astfel
tehnica cedării pe care Gu-
vernele din România au
practicat-o de fiecare dată
când au vrut ceva de la UE. 

Am plătit astfel
apartenența noastră destul
de inutilă și de marginală la
UE cu multe privatizări
păguboase în care statul
român a avut numai de
suferit, exemplul OMV
Petrom fiind o dovadă care a
ajuns recent la cunoștința
publicului după ce Curtea de
Conturi a descoperit că OMV
nu și-a respectat angaja-
mentele din contractul de pri-
vatizare!

Scopul impunerii Gu-
vernului Cioloș la condu-
cerea României a fost
cedarea ultimelor comori ale
economiei românești, nu
doar a Portului Constanța, ci

și a Complexului Energetic
Oltenia, privatizându-le pe
nimic, așa cum s-a tot făcut
în ultimii 26 de ani.

Această cedare de
suveranitate economică nu
doar că trebuie să înceteze
pentru că reprezintă un jaf la
drumul mare, ci, mai mult,
România trebuie să își recu-
pereze bunurile proprii acolo

unde companiile străine nu
și-au îndeplinit obligațiile,
cum e cazul OMV Petrom. 

Altfel, România nu va
mai fi deloc a românilor, ci a
companiilor străine care au
un singur scop: profituri
maxime cu investiții minime,
după care își scot banii afară
din țară.

Cedarea Portu-
lui Constanța Olandei
reprezintă vânzare de țară,
pur și simplu, la fel ca și pri-
vatizarea CE Oltenia pe
suma avansată de Fondul
Proprietatea, de 70 de mil-
ioane de euro. Toată indus-
tria și toate obiectivele
strategice ale României au
fost cedate într-un mod simi-
lar, iar rezultatul a fost înge-
nuncherea economică a
României și a cetățenilor săi.

UE se comportă față
de România nu ca un
partener, ci ca un asasin
economic!

●
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Cristian
Vasiliu

LLa momentul   produ-
cerii  Revoluţiei Române, pu-
terea comunistă avea trei
piloni. Primul dintre ei era Par-
tidul. Rolul lui era unul ideo-
logic: de propagandă, de
formare şi de control al
înregimentării. În acea vreme,
Partidul devenise în sine o
Biserică ocupându-se cu râvnă
de răspândirea şi păstrarea
credinţei şi a ritului comunist.
Rolul executiv îl avea al doilea
pilon: Statul (cu instituţiile sale
fantomatice create în scopul
mimării democraţiei). El ad-
ministra procesele ce se
desfăşurau în interiorul ţării şi
tot el gestiona resursele impli-
cate în aceste procese (atât
materiale, cât şi umane).
Reprezentaţii erau aleşi (sau
numiţi) din cadrul Partidului şi
în schimb duceau la îndeplinire
strategia partidului. Primordial
pentru Stat nu era
supravieţuirea Ţării şi
cetăţenilor ei, ci a Partidului.

La început, ca şi în
Uniunea Sovietică, Partidul şi
Statul au constituit două ier-
arhii separate cu o singură uni-
tate de comandă. În URSS era
cercul restrâns de conducători
din Biroul Politic al partidului
(„Politburo”), în România –
Comitetul Central. Cu timpul
însă administraţia a căpătat o
oarecare independenţă faţă de

partid (în fond Statul concentra
puterea Judecătorească, cea
Executivă şi cea Legislativă),
suficientă pentru a face
diferenţa, însă insuficientă
pentru a o împinge spre
opoziţie sau preluarea con-
trolului. Suprastructura
comunistă era prea eficientă.
Pe lângă aceşti doi piloni a
apărut la un anumit moment –
poate chiar de la început – un
al treilea: Securitatea. Rolul ei
era să asigure pârghiile de
forţă ale Partidului asupra Stat-
ului (asupra Politicului) şi
asupra cetăţenilor statului
(asupra Socialului). Ca şi în
cazul Statului, Securitatea a
ajuns şi ea să capete o
independenţă şi o identitate
proprie. Spre deosebire însă
de Stat, Securitatea a devenit
repede conştientă de puterea
ei, de puterea informaţiilor ve-
hiculate prin capilarele ei as-
cunse în carnea plină de
osânză a Statului şi în sistemul
nervos decrepit al Partidului.

La Revoluţie nu au
picat toţi cei trei piloni ai comu-
nismului, ci doar pilonul admin-
istrativ – Statul comunist. Este
foarte posibil ca o parte a
evenimentelor acelei perioade
să fi fost instrumentate sau
măcar speculate de către Se-
curitate într-o încercare a
acesteia de a se debarasa de
controlul Partidului şi de forţa
Statului. Oricum după ce struc-
turile formale şi informale ale
Statului au dispărut în caval-
cada din decembrie 89, Par-

tidul şi Securitatea, deşi
desfiinţate şi ele formal, au
supravieţuit: Partidul pentru că
i-a rămas capitalul uman de
relaţii, cunoştinţele politice şi
palierul deschis spre nouă
structură (prin absenţa unei
legi a lustrației), Securitatea –
pentru că i-a rămas 
capitalul de informaţie şi
cunoştinţele/tehnica de
urmărire, manipulare şi şantaj.
(De precizat că tocmai
prezenţa în viaţă politică – şi
mai apoi în cea economică – a
foştilor comunişti a adus cu
sine vulnerabilitatea la şantaj a
clasei politice şi economice,
speculată fără scrupule de Se-
curitate).

După Revoluţie, viaţa
politică şi cea economică a
însemnat o luptă acerbă între
Securitate şi Partid.
Reprezentaţii celor două struc-
turi s-au confruntat timp de 25
de ani însângerând România.
La început, odată cu apariţia –
unii o numesc providenţială,
alţii blestemată – a fostului
membru al PCR Ion Iliescu,
Partidul (deghizat în FSN,
FDSN, PSDR şi în sfârşit în
PSD) a avut câştig de cauza.
Primele runde i-au aparţinut.
Liberalismul – dreapta politică -
a pierit în timpul acestor prime
runde, ca victima colaterală.
Actuală dreapta este de fapt
fosta Securitate care a cucerit
palierul de dreapta doar pentru
a face opoziţie Partidului (ce îşi
alesese stânga drept colţ al
ringului). Istoria este relevantă:

Partidul Democrat (1993)
provine din același FSN ca și
PSD. În 1996, PD este primit
membru cu drepturi depline în
Internaţionala Socialistă,
organizaţie din care se retrage
în 2005. În 2006, P.D. este
primit în Partidul Popular Euro-
pean. În 2007, PD fuzionează
cu Partidul Liberal Democrat
formând Partidul Democrat
Liberal – partid de dreapta. În
2014, PDL fuzionează cu PNL-
ul formând o alianţă/partid –
singura partid/alianţă relevantă
de dreapta! - cu o conducere
bicefală.

După cum numele lui
Ion Iliescu este legat de
supravieţuirea Partidului după
Revoluţie, tot astfel
supravieţuirea Securităţii după
revoluţie este legată de nu-
mele lui Traian Băsescu.
Câştigarea de către acesta a
alegerilor prezidenţiale din
2004 – împotriva unui pupil al
lui Iliescu: Adrian Năstase –
marchează începutul revanşei
pe care Securitatea şi-o ia fără
de Partid. În epoca nefastă
Băsescu – epocă de cădere
economică şi frământări
politice acute – Securitatea,
mânată atât de propria agendă
de consolidare a Puterii – cât
şi de frustrarea pe care Par-
tidul i-o provocase – a minat
toate instituţiile Statului şi mai
ales Justiţia. În fapt Băsescu a
urmat modelul Puţin, liderul
politic care în Rusia post-
comunistă a condus – şi con-
duce – cu FSB-ul (fostul FSK,

fostul KGB) întreaga ţară – atât
Politicul, cât şi Economicul şi
Socialul. Pretutindeni în timpul
perioadei încheiate – sper – re-
cent s-a vorbit despre ascultări
mai mult sau mai puţin legale,
despre corupţie, despre subor-
donarea presei, despre
abuzuri în Justiţie, etc…,  ca şi
cum toate elementele dintr-un
ipotetic manual al „lucrării in-
formative” a României au fost
executate cu consecvenţă şi
precizie.

Situaţia actuală este
critică. Atât Partidul, cât şi Se-
curitatea şi-au epuizat forţele,
ceea ce ne face vulnerabili la
exterior. România arată că un
cadavru pe care două ciori ce
l-au abandonat după ce s-au
ciondănit şi care atrage acum
şacalii. Ion Iliescu a îmbătrânit,
PSD-ul este în derivă; Băsescu
se zbate pentru un pic de
atenţie în fundal, iar PNL-ului îi
lipseşte un cap. În momentul
de faţă Justiţia a încălecat tot
Politicul, iar Președinția a
încălecat Justiţia prin Securi-
tate (trinomul: DIICOT + DNA +
SRI). Forma actuală de gu-
vernare a României –
nerecunoscută oficial! – este
Republica Prezidenţială
Justiţiară. Cel ce urmează să
decidă soarta României – atât
cât mai este ea decisă intern –
este Preşedintele.

●

Un ardei ce dă pe afară...Un ardei ce dă pe afară...

Grid
Modorcea

VVadim îl numea pe Ion
Cristoiu „Ardei Umplut”.
Umplut cu ce? Bănuiți sau știți
cu ce putea să spună Vadim.
Iată că acum ni se dezvăluie
că Ardeiul e umplut cu euro!
Numai de la trustul Intact, ne
spune directorul Gâdea,
Cristoiu a încasat suma de
471, 341. 37 euro! Ce să mai
spunem câte sume de la alte
posturi sau ziare. E dreptul lui.
E munca lui. Dar ce fel de
muncă? Și prostituatele trebuie
plătite, nu-i așa? Dacă o
prostituată nu-și face treaba
bine, spunea D.I. Suchianu, nu
e plătită. Ceea ce însemană că
Ion Cristoiu și-a făcut treaba
bine. Bine, poate pentru binele
unor escroci ca Voiculescu,
fiindcă „prostituata” și-a vândut
munca unor escroci. Evident,
Ion Cristoiu e înzestrat de la
natură cu arta fandării, el s-a
specializat în astfel de mișcări,
să umble, vorba românului, „cu
curul în mai multe luntre”.
Când cu Iliescu, când cu
Băsescu, când invers, când
contra, când viceversa, cum
bate vântul, el e cu toți și cu
nici unul. Încă de când îl slujea
ca utecist înfocat pe Nicu
Ceaușescu a învățat acest joc
al fandărilor.

Pe cazul lui se poate
face lesne istoria comnismului,
cel puțin a neocomunismului
post-decembrist, fiindcă e un
reper de felul cum un fost sluji-
tor comunist a ajuns să-și bată

joc de democrație, de libertate,
de presă, declarând sfidător:
„Sper să prind prăbușirea cap-
italismului și revenirea comu-
nismului”. Dar aici greșește,
fiindcă el e dovada că în
România nu este vorba despre
nici un fel de capitalism, deci
nu are ce să se prăbușească,
iar prin el nu trebuie să revină
nici un sistem comunist, fiindcă
nici nu a plecat. Prin oameni ca
Slinoiu, cum i se mai zice în
breaslă, comunismul româ-
nesc a fost și a rămas intact.
Cu ce l-a schimbat democrația
pe Cristoiu? Sau cu ce a
schimbat el comunismul? Cu
nimic. El este cum a fost și
cum nu va mai fi. Cristoiu este
un exemplu mai pregnant
decât Iliescu, un alt fandist ilus-
tru, pentru a ilustra înțepenirea
României în proiectul comu-
nist. El este co-părtaș la
fandările politicii de la
București, care nu știe cu cine
e de fapt, nici cu vestul, nici cu
estul, nici cu americanii, nici cu
țiganii. Politicienii români sunt
o apă și-un pământ, adică sunt
cu toți și cu nimeni, exact ca
Ion Cristoiu, un om singur și
chinuit. Chinuit de la natură,
care nu l-a înzestrat nici cu pi-
cioare lungi până la gât, nici cu
o gură din care să nu iasă
clăbuci atunci când își
împroașcă gogoșile. Cu gogoși
sâsâite el a câștigat un sac de
euro! Asta da umplutură,
monșer! Pe gogoșile lansate
de Slinoiu timp ce 26 de ani, cu
perioade zilnice de mani-
festare pe micile ecrane, s-a
consolidat o parte din dezastrul

democratic românesc. Ion Sli-
noiu și-a folosit talentul
gazetăresc numai să fandeze.
Fiindcă s-a dovedit un monstru
al câștigului fără scrupule. Și-a
pus toată capacitatea
intelctuală în slujba diavolului.
E un român „rupt în fund” care
l-a slujit numai pe Mamona.
Fără să-i pese de nimeni și de
nimic. Fără regrete. Uitând că
pe lumea asta există și Dum-
nezeu. Dar el nu a avut nici un
Dumnezeu, nu a dat un pas
înapoi, nu s-a îndoit niciodată,
ci a mers numai înainte, dar în
zig-zag, asta e linia lui dreaptă,
zig-zag-ul, și a spurcat tot ce a
atins. Se poate lua de mână cu
Adrian Scârbu, fandatorul
ProTV, care, împreună, au em-
anat cel mai multe dejecții pe
capul bietului popor român,
bălăcărind tot ce era curat și
sfânt în țara românească, de-
monetizând toate miturile și
valorile ei. Ion Cristoiu a fost și
cu stânga și cu dreapta, și cu
susul, și cu josul, mereu cu
hăitașii, cu nulitățile puterii,
având de la natură un instinct
de slujitor șef. Toată viața el a
fost slujitor șef. De aceea nici
nu mă mir că se află pe o listă
alături de foști ofițeri ai servici-
ilor secrete. El a vulgarizat și
prostituat idealurile naționale,
fiindcă are o zestre de țăran
bășcălios, de ironic la
strecurătoare. De aceea își și
zice „analist” (mai potrivit era
anarhist, ca Cicikov!), fiindcă
face autopsii, despicări politice
pe cadavre vii!

Mi-e tare milă de el.
Dar mai milă mi-e de cei care

l-au plătit cu ochii închiși (păi
dacă a ajuns să fie și gâdele
unui gâde!). Și și mai milă mi-e
de cei care i-au înghițit
gogoșile, de cei care i-au 
luat inconsistențele drept
adevăruri.

Cu ce a contribuit
vorbăraia lui sâsâită, mereu
contradictorie, fără osânză,
demonstrațiile lui interminabile,
fără coloană vertebrală, la lu-
minarea românilor? Sau nu
cumva au contribuit la împin-
gerea căruței României în
groapă? El este tribuna ei
țățească, mahalagească,
porta-vocea liber-schimbistă a
țării! Cât a stat el pe micul
ecran, fără respiro, nu au stat
la un loc toți președinții
României. Cred că l-a întrecut
și pe Ceaușescu (nici nu era
greu, fiindcă pe vremea
răposatului exista doar un post
de televizune cu program
redus!). Slinoiu s-a tot prelins,
s-a tot lăț-lungit, nu i-a mai
ajuns plapuma. Apărea sincron
pe toate posturile, bâlbâia ceva
și pac la teșcherea cu euroi! Și
i se mai spune și „maestre”.
Asta mi-a povestit-o într-o
seară Gheorghe Zamfir, care îl
imita pe Slinoiu într-un mod in-
credibil. Zamfir are un har for-
midabil al imitării oamenilor
politici de la noi, așa cum arăt
în cartea pe care i-am dedicat-
o.

M-a șocat această
dezvăluire, a sumei încasate
de năucul clarvăzător Ion Sli-
noiu de la Antene! Cineva tre-
buie să scrie o carte despre
fandările unui personaj ca Ion

Slinoiu, dacă vrea să cunoască
mai bine ce s-a întâmplat în
România în ultimii 50 de ani.
Cariera lui este cariera politicii
românești. Mulți de la putere
se pot recunoaște în pielea lui.
Cel puțin armata de foști
uteciști, care mișună prin par-
lament. Un om care a fost
mâna dreaptă a lui Nicu
Ceaușescu, care era în
comisia de cenzură a specta-
colelor alături de activiștii
Suzanei Gâdea, care a intro-
dus în presă politica zig-zag-
ului, care a manipulat, prin
diversiuni analitice, în limbajul
post-decembrist bâlbâiala și
hlizeala, nu poate fi decât un
reper pentru adevărații analiști.
Fandositul Slinoiu a reușit
performanța să facă ce mai
bună presă pentru a o compro-
mite! El simbolizează cel mai
bine balta românească în care
nu se mai poate prinde nici un
pește viu. 

Degeaba aruncăm noi
puieți din minunile pe care le
trăim aici, în vârful artei mondi-
ale, nu se prind, nu se
înmulțesc, mor, fiindcă cititorii,
cei mai mulți, au fost aburiți,
aiuriți, stricați, obișnuiți cu
fandările, cu prostituarea
adevărului. România de azi
arată ca Ion Slinoiu. E posibil
ca ea să fie chiar creația lui!

●



4 Tichia de politician

România are nevoie de un alt preşedinte! România are nevoie de un alt preşedinte! 
Unul demn, competent şi apărător al Neamului Românesc! Unul demn, competent şi apărător al Neamului Românesc! 

Ion
Măldărescu

NNeprietenii României,
asemuiţi între ei ca nişte
picături de otravă, marşează
nestingheriţi pe întortocheatele
cărări ce duc la Kotel (Zidul
Plângerii). Demonstrându-şi
din nou incompetenţa ca
Preşedinte al României,
navetistul săptămânal de la
Cotroceni a onorat cu eschiva,
mai bine spus, fuga de la par-
ticiparea la recentul sfat de
taină al şefilor de trib europeni
de la Bruxelles. Ca pretext, a
invocat necesitatea imperioasă
(!?) a unei vizite la Tel Aviv,
unde, pentru spălarea
păcatelor, a declarat că „avem
ambiția (el, nu românii - n.a.)
să devenim un centru regional
de promovare a educației cu
privire la Holocaust și de com-
batere a antisemitismului”, deşi
în rezultatele cercetărilor în
domeniu se găsesc nu-
meroase incertitudini şi argu-
mente controversate. Cu
speranţa că va găsi un bileţel
prevestitor al măririi IQ-ului
personal şi lungirea fustei con-
soartei sale - care iar s-a dat în
stambă -, şi-a adus obolul
rugându-se, prin aplicarea
unor discrete „lovituri de
berbec" în Zidul Plângerii.
Zadarnic! Niciodată, demer-
surile sale inabile, lipsite de in-
teres naţional, prost inspirate şi
obediente faţă de Înaltele Porţi
ale momentului, nu se vor
putea compara cu recenta şi
geniala intervenţie a premieru-
lui britanic David Cameron,
care a ştiut să-şi apere „Ţara şi
nevoile şi Neamul”, jucându-i
pe degete pe mai marii Uniunii!
Dacă David Cameron a avut
succes prin abilitate, fermitate
şi diplomaţie inteligentă în
favoarea Ţării lui, poziţia nev-
ertical-cocoşată a oficialilor
noştri reprezintă trădarea
poporului român şi o palmă
dezonorantă aplicată pe

obrazul acestuia.
Ştiind că prim-ministrul

„guvernului meu” este în bune
relaţii cu Junker, fostul său
coleg de Parlament European,
Iohannis îl trimite pe Cioloş să
dreagă busuiocul şi să
atenueze gravitatea gafelor
enorme, comise la fiecare pas
cu lipsa lui de tact şi
înţelepciune, în dauna
României. Nu sunt nici pe de-
parte un fan al Băsescului,
însă recentele afirmaţii ale
sale, referitoare la comporta-
mentul actualului şef al statului
în cazul reuniunilor de la Brux-
elles, sunt corecte. Este o re-
uniune a şefilor de stat, nu a
„mandatarilor” lor. Anticipând
vizita în Israel, „iubitul
conducător" ne-a semnalat că
prin (de)serviciile sale vom
ajunge preş de şters pe pi-
cioare şi pentru Tel Aviv. Pe
cale de consecinţă, haideţi să
privim retrospectiv prestaţia
şefilor de stat postdecembrişti:
Ion Iliescu a rezistat două man-
date şi jumătate, presărate cu
mineriade, pierderi de vieţi
omeneşti şi debutul distrugerii
economiei „ceauşiste"; Emil
Constantinescu, un mandat ca
vai de el! Traian Băsescu,
două mandate cu scandaluri şi
suspendări. După prestaţia de
până acum, am convingerea
că actualul locatar-navetist de
la Vila Lac 3 via Cotroceni-
Valea Oltului-Sibiu, din motive
de incompetenţă „şi nu numai",
nu are nicio şansă să-şi ter-
mine actualul mandat. Cruda
realitate ne-a demonstrat că în
vârful piramidei statale a fost
instalat un incompetent care
nu respectă nici Justiţia, nici
Ţara, nici Poporul. Pentru că
Majestatea sa Mutu Klaus se
comportă ca o slugă a altora şi
ca un dezertor, se impune ca
poporul român să-l trateze ca
atare! O astfel de prestaţie
lamentabilă, cum este cea de
până acum nu poate fi
acceptată şi se impune ca Par-
lamentul României să-l cheme

la ordine pentru a da seama în
faţa Naţiunii. Nu de sus-
pendarea actualului, ci de alt
preşedinte are nevoie Româ-
nia!

După consumarea se-
rioaselor incompatibilităţi şi
conflicte dintre culturi şi
civilizaţii diferite, o serie de
state europene, membre ale
U.E., au declarat refuzul de a
primi migratorii-năvălitori. Şi nu
este vorba de refugiaţi în sen-
sul real al cuvântului, de oa-
meni în vârstă, de femei şi
copii vitregiţi de soartă, fugiţi
din calea dezastrelor de orice
fel, ci de bărbaţi cu vârste
cuprinse între 20 şi 40 de ani,
generos finanţaţi, organizaţi şi
controlaţi de cei interesaţi de
destabilizarea planetei. Ger-
mania a comis o criminală
eroare, iar acum plăteşte
poliţele. Franţa, la fel. După
experienţa neplăcută a actelor
reprobabile comise de
năvălitori, o serie de state eu-
ropene au declarat că vor re-
fuza „cotele obligatorii”, iar
altele construiesc baraje met-
alice şi ziduri de apărare la
graniţe. Noi, românii, din cauza
lipsei de atitudine a şefului
statului şi a „guvernului meu",
executanţi orbi ai oricărei
porunci a Bruxellesului, ne
vom trezi cu năvălitorii şi cu
terorismul instalat confortabilo
pe plaiurile mioritice, în timp ce
Occidentul ne tratează sub
nivelul migratorilor. Vina
aparţine oficialilor noştri. Vă
amintiţi când Franţa, „sora mai
mare", dar vitregă, a României,
prin saltimbancul Sarkozy, a
urcat în avioane ţiganii din
România, instalaţi la periferia
Parisului, şi i-a expediat retur?
Pe migratori, parşivul, ipocritul
Occident i-a primit, cu braţele
deschise: poftiţi, sunteţi bine-
veniţi! Au uitat de Charlie
Hebdo! Asta nu se cheamă
discriminare? Occidentul îşi
merită soarta! Revenind la
subiect, să apelăm la raţiune:
statul român a fixat - pentru

români - un salariu minim net
de 777 lei, impozitat C.A.S. şi
participant cu co-plată la
asistenţa medicală. Pentru un
migrant impus de U.E. şi ac-
ceptat de obedienţii noştri ofi-
ciali, statul alocă 1.185 de lei
(chiar dacă promisiunile spun
că „România va primi 6.000 de
euro de la Uniunea Europeană
pentru fiecare imigrant, indifer-
ent cât va sta acesta, pe terito-
riul ţării”), başca masă, casă şi
asistenţă medicală gratuite.
Despre promisiuni... numai de
bine! Fac apel la cerşetorii şi
„boschetarii” băştinaşi, la ire-
sponsabilii care au fost daţi
afară din aşezămintele psihi-
atrice - din lipsă de fonduri - şi
circulă liberi pe străzi, să ceară
azil în propria ţară, pentru a
beneficia şi ei de oportunitate.

Sunt state europene
nemembre ale Uniunii care o
duc bine, unele chiar foarte
bine! Fără obligaţii, fără
pierderea suveranităţii, fără
cotizaţii şi fără „cote obliga-
torii”! La noi, imbecilismul ofi-
cial nu are margini. Vreţi
dovada? Iat-o: consilierul
prezidenţial pentru afaceri eu-
ropene, Leonard Orban, a de-
clarat că România nu va
organiza vreun referendum
privind cotele obligatorii de
migranţi, aşa cum procedează
Ungaria. România va imple-
menta ad-literam deciziile la
nivel european: „Chiar dacă
ne-am opus acestei decizii şi
ne vom opune (formal, de ochii
românului - n.a.) şi mecanis-
mului permanent de relocare,
odată deciziile luate la nivel eu-
ropean, le implementăm. Noi
suntem un membru respons-
abil al Uniunii Europene şi
preţuim acest statut" (Leonard
Orban). Adică, „Să trăiţi! Am
înţeles. Ordinul va fi executat
întocmai și la timp, fără co-
mentarii”. Nu poate exista nicio
scuză pentru intervenţia
inacceptabilă şi incompatibilă
cu statutul de diplomat a am-
basadorului S.U.A., care, într-

un comunicat execrabil,
serveşte românilor „indicaţii
preţioase": „România ar putea
fi țara est-europeană care să
reprezinte un exemplu de
toleranță și incluziune, prim-
indu-i pe aceia care își doresc
un viitor mai bun. Cei care își
caută o nouă casă aduc cu ei
energie și idei, spirit antre-
prenorial și entuziasm. Nu
considerați acest lucru o
potențială povară pentru soci-
etate, ci o potențială resursă.
Lăsați-i pe acești imigranți să
devină parte a acestei noi
Românii”. Domnule Hans
Klemm, dacă îi consideraţi pe
migratorii o resursă serioasă
de revigorare a unei naţiuni,
luaţi-i acasă la
dumneavoastră! Cred că şi
acolo e nevoie de „primenire”.
Vi-i cedăm cu dragă inimă şi
„lăsați-i pe acești imigranți să
devină partea vieţii ameri-
cane”. Ţara dumneavoastră se
află în campanie pentru
alegerea noului locatar la Casa
Albă. Cine ştie, toleranţi cum
sunteţi din cale-afară, poate
depistaţi rapid printre migranţi
un potenţial preşedinte. Prece-
dentul există! Ştiţi desigur că
politica este soră bună cu
prima „profesie” din lume.
Dumneavoastră înscrieţi şi ac-
tivitatea diplomatică - al cărei
componet sunteţi - în aceeaşi
„profesie”. Credeţi că practi-
carea incompetenţei şi a
prostituţiei diplomatice vă
onorează? Prin comunicatul
dumneavoastră aţi adus un
imens prejudiciu imaginii
Statelor Unite în România.
Este jenant şi umilitor că ni-
meni nu vă cheamă la ordine.
Astăzi, n-are cine, dar dacă
eraţi ambasador pe vrema lui
Ceauşescu - şef de stat, nu
marionetă -, şi aţi fi îndrăznit să
faceţi asemenea gafe, a doua
zi n-aţi mai fi fost la Bucureşti,
ci în drum spre Washington.
Go Home, domnule Klemm!.

●

Întreținuți cu 1200 lei pe lună pe spatele românilor!Întreținuți cu 1200 lei pe lună pe spatele românilor!

Ionuț
Țene

CCând în 2010, Traian
Băsescu și Guvernul au tăiat
pensii, salarii, alocații de
mame sau indemnizații de
crescut copiii, s-a motivat că
suntem în criză și că nu ne mai
dau bani Banca Mondială și
FMI. Cinci ani salariile au
rămas înghețate în România,
poporul român ducând-o, de la
an la an, tot mai greu. Inte-
grarea în UE și respectarea
comandamentelor Bruxellului
au dus poporul român la o
sărăcie endemică, acoperită
doar de ipocrizia propagandei
binefacerilor false ale integrării
europene. Azi, salariile
românilor nu mai cresc din alte
motive.

Românii trebuie să
muncească însă pentru a
întreține imigranții musulmani
pe care Germania ni alocă prin
cotele obligatorii. Iohannis și

Cioloș, ca marionete ale
Berlinului și Bruxellului, spun în
presă că ei nu vor să
primească refugiați musul-
mani, dar pe ușa din dos
pregătesc România să devină
o rezervație pentru imigranții
musulmani, așa cum a devenit
deja Grecia. Guvernul Dacian
Cioloș a pregătit legislația pen-
tru ca refugiații musulmani să
trăiască mult mai bine pe
pământul României, pe banii
românilor. Conform statisticilor
de anul trecut refugiații trăiesc
mai bine decât multe categorii
sociale de cetățeni români.
Premieul Dacian Cioloș
sprijină financiar refugiații
musulmani de parcă România
ar fi un stat islamic. Statul
român a oferit, anul trecut, 540
de lei pe lună fiecărui refugiat,
iar persoanelor cu handicap
grav doar 234 lei, potrivit
datelor Ministerului Muncii,
Familiei, Protecţiei Sociale şi
Persoanelor Vârstnice.

Guvernul României a
adoptat un proiect de lege care

reglementează ce bani vor
primi refugiații și pentru ce
anume. Imigranții musulmani
vor primi mai mulți bani decât
românii care muncesc.
Refugiații care vor solicita azil
vor primi în fiecare lună câte
300 de lei bani pentru mâncare
și 180 de lei bani de cheltuială.
Până acum imigranții care so-
licitau azil în România primeau
maxim 90 de lei pentru hrana
si 18 lei lunar bani de buzunar.
La un calcul simplu reiese că
sumele alocate pentru hrană
au crescut de mai bine de trei
ori pe când cele alocate pentru
bani de buzunar au crescut de
nici mai mult de mai puțin de
zece ori. În afara acestor
sume, refugiații vor mai primi
bani pentru plata chiriei și a
întreținerii în fiecare lună. Pen-
tru chirie vor primi suma de
450 de lei lunar în timp ce pen-
tru întreținere vor primi câte
120 de lei pe perioada verii și
155 de lei pentru perioada
iernii, deoarece cheltuielile de
întreținere sunt mai mari iarna.

În același timp, statul român va
mai aloca lunar bani de
îmbrăcăminte pentru fiecare
refugiat. Aceștia vor primi 67
de lei în lunile de vară și 100
de lei în lunile de iarnă pentru
a-și cumpăra îmbrăcăminte.
Din adunarea acestor sume
reiese că statul român va aloca
lunar pentru fiecare refugiat
câte 1117 pentru lunile de vară
și aproximativ 1200 de lei pen-
tru sezonul rece. În concluzie,
românii vor trebui să strângă
din nou cureaua ca să-i
întrețină pe refugiații
mususlmani, care de la an la
an vor fi tot mai numeroși pe
teritoriul României. Asistăm la
o orbire politică a guvernanților
care sunt mai interesați să ex-
ecute ordinele Bruxellului și
Berlinului decât să apere in-
teresele românilor. Iarăși
cetățenii români trebuie să se
sacrifice, să accepte salarii mai
mici sau „înghețate” pentru a-i
întreține pe imigranți, care
primesc aceste beneficii fără
să muncească. Poporul român

e obișnuit cu feluritele „curbe
de sacrificiu”, de la cele din
1933 până la anii 80 ai lui N.
Ceaușescu. Nu e de ajuns că
poporul român ține în spate un
guvern incompetent și o clasă
politică coruptă, trebuie să-i
hrănească acum și pe refugiații
musulmani, care sunt
colonizați în România cu
încălcarea Constituției. Un
muncitor român -, care
muncește și plătește taxe și
impozite și aduce plusvaloare
-, câștigă 1100 lei pe lună, iar
un refugiat care stă gratis într-
un centru de azil modernizat și
toată ziua se roagă la Allah și
citește din Coran, asta dacă nu
agresează sexual, ca în Ger-
mania, femeile, va primi 1200
lei pe lună! Iar românii acceptă
toate aceste nedreptăți
strigătoare la cer că așa vor Io-
hannis și Cioloș; să-i facă pe
plac Angelei Merkel și
birocrației stângiste de la Brux-
elles.

●
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Ordinul de onoare în crupă de iredentist!Ordinul de onoare în crupă de iredentist!

Cezar Adonis 
Mihalache

PPână la urmă, ăia i-
au dat doar o tinichea! O
chestie cu panglică verzuie,
e drept, ceva mai arătoasă
decât medaliile atârnate de
gâtul iepelor câștigătoare,
dar tot o tinichea de
cabalină râioasă… A, dacă
popa era… lepădat de
cetățenia română pe care o
intinează cu fiecare gest,
putea fi mândru de onoarea
făcută de Budapesta. Dar
așa, tot trepăduș cu „funda”
în două luntre rămâne! Și ar
trebui să-l ajutăm să
cuprindă măreția gestului
șefilor lui de la Budapesta.
Că, vorba aceea, oare câți
subalterni trei nule în spi-
onaj au fost decorați de șefii
lor?!

Așadar, ar fi nimerit
să-i retragem cetățenia
română, să se bucure
ungurește pentru distincția
primită. Să-l ajutăm să se
simtă în tufișul de pustă
ceea ce niciodată nu s-a

simțit în măreția meleagului
mioritic. Iar dacă
președintele Klaus Iohan-
nis, care i-a retras Steaua
României, nu merge mai
departe, și nu îl lasă să-și
plimbe „personalitatea” între
cetățenia ungurească și

legitimația maghiară, atunci
s-ar impune măcar o
chemare la raport a am-
basadorului Ungariei. Pen-
tru că nu putem accepta
ofensa Budapestei stând cu
mâinile în buzunar! Și tre-
buie să avem și noi o
explicație a „dimensiunii” pe
care a vrut să o dea Bu-
dapesta gestului de a-i
agâța de gât popei Tőkés

tinicheaua aia verzuie.
A fost ea oferită ca

recunoaștere a meritelor „în
declanșarea Revoluției
Române” (în fine, meritul de
a fi stat în casă, popa fiind
primul recompensat al
revoluției pentru ca a

făcut… nimic; adică s-a
sechestrat în casă!), și
atunci să chestionăm Bu-
dapesta pentru această in-
truziune în treburile noastre,
sau a fost o recunoaște-
re a eforturilor acestuia,
dimpreună cu restul mocirlei
maghiaro-iredentiste, slugă
a hungarismului, pentru de-
sprinderea Transilvaniei?
Pentru că, în momentul în

care Budapesta i-a oferit, în
„compensare”, o tinichea
verzuie în nuanțe de budă,
practic a notificat Statul
Român că motivul retragerii
distincției noastre este mo-
tivul acordării ordinului un-
guresc. Recte, solicitarea
de ev mediu făcută în 2013
de Laszlo Tőkés, pe lângă
Viktor Orban, pentru
intervenția Budapestei în
acordarea statutului de pro-
tectorat Transilvaniei.

Și nu putem privi
detașați această nouă in-
truziune ungurească. Față
de care guvernanții noștri
reacționează în stilul clasic:
tac și își mai pun un rând de
mănuși în timp ce masează
târtița ungurească! Alt-
minteri, dacă și acum
băgăm capul în nisipul
nepăsării, care erodează
identitățile și fundamentele
noastre, nu e greu de
prevăzut ce o să facă Bu-
dapesta pe mai departe, tot
„ostentativ” (atenție, însă,
ungurii nu fac niciodată doar
gesturi simbolice, pun în ele
multe semințe „ce așteaptă

să încolțească”!). Iar
metodologia pentru momen-
tul în care primul maghiar
iredentist își va pierde
cetățenia română este prob-
abil deja creionată! Cu o
Budapestă ce va acorda
primei „victime” a
intervenției României în pro-
tejarea valorilor identitare
(cetățenia română fiind
reper de identitate alături de
drapel și imn) pe lângă plas-
ticul legimației maghiare 
și a cetățeniei de
„transilvănean”… De „secui
maghiar” ori, poate chiar pe
cea extinsă, de „cetățean al
Partiumului”.

Oricum, a durat
ceva până Budapesta i-a
dat popei tinicheaua de
recunoaștere a „meritelor”.
Și nici măcar cea mai
„înaltă” distincție” Căci, la
câte a făcut pentru Bu-
dapesta, Laszlo Tőkés tre-
buia să aibă deja pieptul plin
de medalii! Sau poate a
primit stele anonime pe
zidul spionilor unguri… 

●

Europa! Europa…?Europa! Europa…?

Al. Stănciulescu
Bârda

ZZeci de ani, românii
au privit cu jind peste gard
la frații lor vest-europeni.
Mulți au încercat să facă im-
posibilul ca să ajungă acolo.

Au recurs la tot felul
de soluții riscante, și-au
asumat pericole mari,
sperând că, poate-poate,
norocul le va surâde
vreodată și vor ajunge și ei
în „raiul” european. Mulți au
fost înghițiți de apele
Dunării, mulți au fost
împușcați, ori li s-a pierdut
urma prin cine știe ce
pușcării. Speranța nu i-a
părăsit însă niciodată.

A venit 1989 și a
renăscut credința că s-a în-
durat Dumnezeu și de noi.
S-au dărâmat ziduri, s-au
demolat garduri, s-au de-
schis granițe și românii s-au
împrăștiat în lume cu o bu-
curie greu de înțeles pentru
cel care n-a trăit o jumătate
de veac lipsit de libertate.
Din păcate, dezamăgirile au
venit repede. 

Am fost confundați
mereu cu țiganii și cu
cerșetorii, am fost
considerați mereu rudele
sărace, am rămas mereu cu
mâinile întinse pe la porțile
„fraților” europeni. Un tânăr
îmi povestea, că a umblat
trei luni în zece țări eu-
ropene și doar într-o zi a
găsit de lucru. În rest, a trăit
din cerșit! Cum auzeau că
este român, îl dădeau afară
pe poartă, fără să mai co-
menteze! Salariile cele mai

mici, angajările „la negru” și
altele asemenea au 
fost destinate românilor.
Răbdători din fire, românii s-
au mulțumit și cu mult și cu
puțin, sperând că într-o
bună zi va răsări soarele și
pe ulița lor.

Ne-au plecat tinerii
din sate și orașe, a rămas o
populație îmbătrânită și tot
mai bolnavă. Așa numiții in-
vestitori străini, în cârdășie
cu atâția nemernici locali, s-
au năpustit asupra bogățiilor
țării, precum corbii pe ca-
davru, smulgând ce-au

putut, cât mai repede și cât
mai ieftin. Ni s-a dus pe
râpă economia țării, fie că a
fost vorba de industrie, fie
de agricultură, fie de alte
forme de activitate. „Frații”
europeni și nu numai ei, ne-
au umplut satele și orașele
de magazine cu toate min-
unile aduse de aiurea,
împănate cu chimicale și
otrăvuri de tot felul. Pro-
dusele autohtone, atâtea
câte au mai fost nu și-au
găsit loc pe rafturi, în marile
magazine, iar în piețe o
adevărată mafie de interlopi

au eliminat pe micii
producători.

De pe o zi pe alta,
Europa se dovedește a nu fi
cea pe care o speram să fie.
Am descoperit în inima
acestui colos de peste o
jumătate de miliard de
locuitori putregaiuri greu de
vindecat. O decădere
morală cum nu ne-am putut
imagina se tolănea la umbra
așa-ziselor ,,drepturi ale
omului”. Am fost oameni
săraci, jecmăniți din
generație în generație de
mai marii zilei, de marile im-

perii din jur. Ne-au luat
bogățiile solului și ale sub-
solului, ne-au luat bucate,
vite, bani, copii, dar nu au
reușit să ne ia sufletul.
Rareori se întâmpla ca
cineva să „se turcească”, să
treacă în altă lege, în altă
credință. 

Românii adevărați
se comportau asemenea 
lui Brâncoveanu și nici
moartea nu-i îndupleca să-
și vândă sufletul. Ne-am
ridicat biserici și mânăstiri,
am plâns și ne-am rugat în
fața sfintelor icoane și L-am

avut pe Dumnezeu de ajutor
la vremuri de primejdii și de
încercare.

Europa dovedește
cu prisosință că nu ne vrea
doar ca vacă de muls, ca
piață de desfacere, ci vrea
să ne transforme în cifre
statistice, fără personalitate,
fără istorie, fără conștiință
de neam, fără religie, 
fără Dumnezeu. Europa
dovedește cu prisosință, că-
i trebuie și sufletul nostru. 

Cu o nerușinare
greu de imaginat cu câteva
decenii în urmă, Europa
promovează tot ce e mai
scârbos și mai josnic 
în comportamentul uman. 

Toate eculubrațiile,
aberațiile și apucăturile mor-
bide, bolnăvicioase, ale
unor indivizi fără rușine de
oameni și fără Dumnezeu
ne sunt băgate pe gât ca
„drepturi ale omului”.
Aceștia au ,,drepturi”, pe
care ni le impun în
Constituție, dar majoritatea,
milioanele de cetățeni
creștini, nu sunt observați,
nu sunt luați în seamă, nici
ei, nici modul lor de com-
portare, de gândire și
simțire. Sunt atacate
instituții fundamentale, pre-
cum Familia și Biserica, în
școală se introduc discipline
care nu au nimic comun cu
morala creștină, sufletul
copiilor noștri este pervertit
cu tot felul de păcate frumos
ambalate. Nu s-a pomenit în
țara noastră, în comporta-
mentul părinților, moșilor și
strămoșilor noștri, să se
vorbească ori să se practice
homosexualitatea, pedofilia,

necrofilia(relațiile sexuale cu
morți), căsătoriile între per-
soane de același sex și alte
aberații de felul acesta.

Sub pretextul
„modernității”, „libertății”,
„drepturilor”, se face din
bătrânul continent o
adevărată Sodomă a timpu-
lui nostru. În vremea
aceasta, islamismul ocupă,
treptat dar sigur, bucată cu
bucată din bătrânul conti-
nent. Nesiguranța este
prezentă la tot pasul.
Moartea îți suflă în spinare,
fie că te duci într-un maga-
zin, într-o instituție publică,
într-un mijloc de transport,
pe stradă. Cei peste 60 mil-
ioane de musulmani din Eu-
ropa sunt gata să se
transforme în bombe, gata
să distrugă cât mai mult și
cât mai mulți dintre ghiauri
(nemusulmani),

Nu este aceasta Eu-
ropa, pe care noi, românii,
am visat-o, am dorit-o, am
iubit-o! Am crezut că este
Europa marilor scriitori,
poeți, artiști, oameni de
știință, Europa marilor
universități și academii, Eu-
ropa hărniciei și omeniei, a
belșugului, Europa fraților
noștri creștini. Ușor-ușor, ne
dăm seama că Europa de
azi nu este decât o babă
sclerozată, incapabilă de a
gestiona problemele grave
cu care se confruntă. Păcat!
Dumnezeu i-a dat o șansă
istorică, dar se dovedește
că nu o merită! Când se va
trezi la realitate, va fi prea
târziu!

●


