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„Popor românesc (...) dacă fii tăi

ar fi fost uniţi totdeauna atunci

şi pământul tău strămoşesc

rămânea unul şi nedespărţit.”

- Mihai Eminescu
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Un „muftiu” la Cotroceni!Un „muftiu” la Cotroceni!

Cezar Adonis
Mihalache

NNu, nu vrem
moscheea aia imensă la
București! Nu o vrem
nicăieri în țara noastră! De-
sigur, le putem face niște
căsuțe de rugăciune, ici-
colo. Le oferim, în plus, pe
lângă cele 75 de lăcașuri de
cult islamice pe care le au
deja. Că suntem generoși,
nu ne uităm la număr! Și o
să le facem precis cu mult
mai mari decât capela și

locul de cazare oferite nouă,
„la schimb”, pe lângă Istan-
bul! Vorba aceea, măcar să
fi cerut și Klaus al nostru, tot
„la schimb”, sabia lui Ștefan
cel Mare; altfel am fi discu-
tat! Dar, nefiind săsească,
pesemne nici nu a auzit de
ea…

Și nu putem accepta
gigantica moschee și pentru
faptul că, prin dimensiunea
ei, va transmite un mesaj
precis. Or, nu putem pune
cultul lor, ca spațiu de
reprezentare, „vecin” cu al
nostru. Pentru că, previzibil
și firesc, vor veni și restul
cultelor recunoscute oficial
de Statul Român să ceară
terenuri pentru lăcașuri
(eventual, tot gigantice, de
ce nu?!). Că s-or fi săturat
să primească imobile vechi,
retrocedate, care se năruie
la prima ploaie mai
zdravănă.

Ce, nu ar vrea și ei
spații de prezență
identitară?! Că stăm bine la
capitolul nediscriminare! O
să facem poate și o mega-
sinagogă, și niște hipercate-
drale catolice, câteva

megaobști parohiale pentru
luterani, augustini, uni-
tarieni, baptiști și iahoviști!
Așa, vreo 18 megaclădiri!

De aceea, doar și
pentru faptul că apariția unui
mega moschei ar putea
genera tensiuni prin „dis-
criminarea” celorlalte culte
(tensiuni între acestea și
Statul Român, dar și între
ele, într-o concurență a
prezenței prin astfel de
megalomanii), nu avem
nevoie de această
construcție. Punct!

Din păcate, vocile

noastre sunt iarăși igno-
rate… Par să nu conteze…
Nici petițiile și nici acțiunile
concrete ale tinerilor care
stau de strajă pământului
pentru a nu fi încrustat cu
semiluni! Nimeni nu ține
cont de ce vrem noi,
POPORUL ROMÂN. Iar
dacă „statul” ne ignoră,
președintele se face la
rându-i frate de o bragă la
poarta viitoarei moschei, și
de „rahat” definitiv față de
încrederea pe care i-am
acordat-o, de ce nu ar face-
o și reprezentanții muftiatu-
lui?

E adevărat, încă
suntem în preliminariile
calme ale impunerii
moscheii… Suntem în faza
unei manipulări pe coarda
sensibilă, prin precizarea
reprezentanților cultului
musulman că proiectul meg-
amosheii va fi copy-paste
după „Moscheea Regală
Carol I din Constanţa”.
Căreia acum, că interesul
poartă festul, muftiul îi poate
spune așa, și nu după cum
a fost redenumită drept
„Moscheea Mahmud al II-

lea”! Ba, tot așa, poate și
mega moscheea de la
București va fi botezată
chiar „Erdogan I”…

Se umblă la coarda
sensibilă pentru că românii
au votat un președinte sas
doar prin analogia cu un
rege neamț! Or, de ce nu ar
lăsa de la ei și pentru o
moschee, nu?! Așa cred
unii. Și ar trebui să le
dovedim că se înșeală! Sau,
dacă tot se va construi o
mega moschee peste capul
nostru (care, ironic ori nu, ar
putea fi gata înaintea Cate-

dralei Neamului, spre „bucu-
ria” celor care țipau din gură
de șarpe: „Nu vrem cate-
drale”!), măcar să le punem
și noi în față, la intrare, să
nu uite generațiile ce vor
veni, statuia lui Constantin
Brâncoveanu cu fiii!

●

Să tot fii șparlamentar!Să tot fii șparlamentar!

George
Petrovai

DDemocrația fără Par-
lament e ca nunta fără
lăutari. Cu atât mai mult într-
o democrație originală ca a
noastră, unde legile sunt
făcute ca Șparlamentul să
confirme cu vârf și îndesat
spusa lui Lomonosov
adaptată la politică: „În 
societatea românească
postdecembristă cam toți
pierd ca tot mai puțini să
câștige, căci rolul statului
aflat la cheremul tâlharilor in-
terni și externi este acela de-
a transforma dezordinea în
haos total”.

Iată cea mai
elocventă dovadă că la noi
lucrurile stau în acest chip
anapoda: Cu toate că 
într-un sfert de veac de
amarnică democrație ilies-
ciano-originală, populația
României a scăzut cu mai
bine de patru milioane prin
genocidul avorturilor legal-
izate și al expatrierii, legea
electorală este atât de prost
concepută și cu atâta
sfințenie (sic!) aplicată, încât
Șparlamentul rămâne la fel
de înfloritor și dăunător pen-
tru omul de rând ca în vre-
murile de aur ale începutului
său postdecembrist.

Vasăzică mergem
înainte tot într-o veselie cu
hoarda celor 588 de nelegiuți
mari și mici (România
muribundă și absurdă își per-
mite cu 50 de șparlamentari
mai mulți decât totalul con-
gresmenilor americani!), deși
în anul 2009, în cadrul unui
referendum ignorat de
megarăufăcătorii cu putere
decizională, românii au optat
pentru varianta cu maximum
300 de aflători în treabă și
deși – cum spuneam mai sus
– noua stare (numerică) a
națiunii impune cu stringență
acest lucru. Iar respectiva
ajustare/diminuare a forului
legislativ suprem al țării ar
atrage după sine reducerea
proporțională, adică la
aproape jumătate, a
numărului de membri din
consiliile județene, munici-
pale, orășenești și comunale,
fapt din care ar decurge
următoarele două avantaje
pentru comunități, implicit
pentru țară:

1) O aprecia-
bilă economie la buget (spre
deosebire de Elveția, Suedia
și alte țări mult mai prospere

ca România, unde activitatea
de consilier este voluntară, la
noi consilierii sunt plătiți după
rang – indemnizația unui
consilier județean este mai
consistentă decât a unui
confrate municipal);

2) Într-o asemenea
alcătuire, ședințele ar fi nu
doar mai scurte, ci și cu mult
mai eficiente.

Dar iată o listă luată
de pe internet, din care
rezultă cu suficientă claritate
cât îi costă pe bieții români
huzurul unui deputat:
Indemnizație: 4800 lei/
Cazare: 4750 lei/ Diurnă
(Parlament): 1500 lei/ Diurnă
(Circumscripție electorală:
1000 lei Transport: 1900 lei
Telefon: 90 lei/ Bunuri/servicii
(în colegii): 5000 lei/ Salarii
(în colegii): 5000 lei/
Delegații în străinătate: 675
lei; TOTAL: 24.500 lei

Numai că această
listă, întocmită după toate
probabilitățile anul trecut (la
rubrica „Delegații în
străinătate” apare luna oc-
tombrie), trebuie actualizată
după cum urmează:

a) Sumele, îndeosebi
cele pentru deplasări în
străinătate, arată că-i vorba
de un deputat de rând, ni-
cidecum de grangurii cu
funcții;

b) 2016 fiind an elec-
toral, cheltuielile cu aleșii vor
cunoaște o curbă
ascendentă;

c) Cu ajutorul
tovărășesc al tehnoneghio-
bilor, la sfârșitul anului 2015,
mai exact la împărțirea buge-
tului pentru nevoile în
creștere ale aleșilor, de n-a
mai rămas un sfanț pentru
investiții, șparlamentarii și-au
mărit strategic pensiile cu 30
la sută. Ale celorlalți pen-
sionari de pe aceste me-
leaguri au fost mărite
democratic, adică pentru
nițică îndulcire a cinismului
politicianist, doar cu cinci la
sută.

Așa da, să tot fii
șparlamentar!…

●
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România sub diktatul ambasadelor străine!România sub diktatul ambasadelor străine!

Ionuț
Țene

ÎÎn România nu mai e
democrație! Țara e condusă
de marionete mecanice
finanțate și postate în fruntea
țării de către marile capitale oc-
cidentale. Adevăratele forțe
politice care conduc România,
ca o subcolonie supusă doar
intereselor străine, sunt am-
basadele marilor puteri occi-
dentale de la București. În
România nu mai poate fi numit
cineva într-o funcție publică
fără avizul unei ambasade
străine care se amestecă bru-
tal și ilegal în treburile interne
ale României. Până și o funcție
fără prea mare importanță,
cum e cea de membru al Con-
siliului de Administrație în TVR
trebuie să aibă acceptul unei
ambasade străine. E strigător
la cer cât de slugarnici am de-
venit! E penibil cum politicienii
noștri ling clanțele ambasade-
lor străine și pun în practică di-
rectivele acestora ca pe
vremuri negrii din coloniile
africane numai și numai pentru
metropolă.

România nu mai e stat
independent, ci o sucursală a
ambasadelor marilor puteri oc-
cidentale. S-a ajuns la o culme
a penibilului, ca Oana
Stănciulescu să fie respinsă
într-o funcție minoră că nu vrea
Ambasada Israelului. Dar noi îi
întrebăm pe politicienii is-
raelieni pe cine numesc ei în
funcții publice interne?
Niciodată. Cum își permite o

ambasadă să se amestece
brutal în treburile interne a unei
televiziuni naționale. Într-o
scrisoare deschisă adresată
ambasadorului Israelului 
în România, Oana
Stănciulescu afirma, demn, că
punctul de vedere al am-
basadei (în care se afirma ca

jurnalistă a avut nenumărate
exprimări publice antisemite si
simpatii vădite fata de
Mișcarea Legionara), „atât de
dur”, este nefundamentat. „Am
primit cu multă dezamăgire
vestea că misiunea
diplomatică a Israelului la
București și-a exprimat un
punct de vedere atât de dur –
și, după cum voi arăta în
această scrisoare, nefunda-
mentat – cu privire la persoana
și activitatea mea jurnalistică”.
Mai mult Ambasada Olandei
neagră de furie că nu primește

ca sinecură portul Constanța,
ca să îl controleze și să nu facă
concurență economică celui
din Rotterdam ne dă cu flit în
chestiunea Schengen. Și ne
impune sub acoperirea intere-
selor economice brutale în
România cu lipsa drepturilor
LGTB. Ambasada Olandei la

București susține crearea unor
cluburi în cadrul universităților
unde studenții homosexuali să
se întâlnească. Aceste cluburi
vor servi ca loc „de dezvoltare
a ideilor și inițiativelor de com-
batere” a „homofobiei” și
„transfobiei” în mediul aca-
demic.

Mai prejos nu se lasă
nici ambasadorul american
Hans Klemm care se poartă ca
un consilier sovietic din anii
`50, care critică BOR, ne
spune pe cine să amendeze
ANAF, ce televiziune

românească trebuie să-și pună
cenușă în cap, și la ce paradă
gay trebuie să mergem. Pe
aceeași linie se poartă și am-
basada Austriei, care e
nemulțumită că a primit doar
Petromul și pădurile, pentru
acceptarea integrării țării noas-
tre în UE. De fapt, ei ne

vor pe lângă averea țării, să
devenim mancurți și să ne vin-
dem sufletul poporului. Exem-
ple negative, cum ambasadele
occidentale se poartă în
România ca într-o subcolonie
africană, sunt multe. România
a ajuns să fie guvernată de
ambasadele străine, de aceea
românii ar trebui să ia
hotărârea să voteze pe viitor
doar cu acele forțe politice
românești care sunt criticate
de aceste adevărate coloane a
cincea a intereselor străine în
țara noastră.

Ambasadele marilor
puteri occidentale au dovedit în
26 de ani că nu vorbesc pentru
interesele românilor, ci doar ca
și căpușe ale multinaționalelor
pe care le reprezintă ca să le
dăm pe tavă petrolul, pădurile,
resursele minerale, pământul
agricol sau apa de izvor.
Românii trebuie să-și recu-
pereze țara și să nu mai as-
culte de ambasadele
occidentale care urmăresc
strict interesele economice ale
țărilor pe care le reprezintă și
să ne exploatează din toate
punctele de vedere. Primul
semn al independenței și
suveranității noastre ar fi ca
românii să voteze partide care
refuză să fie megafoane ale in-
tereselor ambasadelor străine
de la București. Când o per-
sonalitate română politică sau
culturală e criticată de o
ambasadă străină, atunci pe
aceasta s-o votăm sau
promovăm, sigur apără intere-
sele românilor și deranjează
operațiunile de spoliere ale
ambasadorilor și consulilor
străini la București. Din 2007,
România a devenit fidela
acultătoare a indicațiilor am-
basadelor occidentale și
românii o duc tot mai rău de la
an la an, iar țara se golește de
resurse și oameni. 

Ajunge cu diktatul in-
tereselor coloniale ale am-
basadelor marilor puteri
occidentale. 

Eliberați-vă, români!

●

Ce facem cu aceşti pungaşi?!Ce facem cu aceşti pungaşi?!

Maria-Diana
Popescu

BBanii au luat circuite
periculoase după criza
mondială din 2008, sume
uriaşe au ieşit din România şi
au fost ascunse în paradisuri
fiscale. Acum, iată, lumea este
zguduită de o mega es-
crocherie transfrontalieră. Lid-
eri politici ai lumii, oameni de
afaceri, sportivi şi actori cele-
bri, oameni bogaţi, gulere albe,
bancheri şi bănci, alţi escroci
cu funcţii înalte în state ale
lumii şi în ţara noastră au
folosit maşinăriile paradisurilor
fiscale pentru a-şi ascunde
banii murdari şi a-i proteja de
taxe. Peste 100 de nume grele
din România apar în dosarele
„Panama Papers”, numărul
companiilor româneşti, contro-
late de offshore-uri s-a dublat
în ultimii zece ani şi a ajuns
acum la 9.000, scrie „Rise
Project”. Multe din aceste firme
au obţinut contracte importante
cu statul. La cîtă austeritate,
sărăcie şi foame au îndurat
românii, în timp ce aceşti in-
fractori de rang înalt scoteau
din ţară banii poporului, ar tre-
bui ca tot românul să meargă
la vot şi să pună ştampila în
chenarul alb, stîrpind, astfel,
infracţiunile la vîrf. Să iasă în
stradă şi să-i trimită acolo unde
le este locul pe toţi cei care au
făcut politică după 1990.
Numai aşa vom putea scăpa

de exploatatorii poporului,
corupţi pînă în măduva
oaselor. Prima victimă a
„Panama Papers” este pre-
mierul Islandei, căruia is-
landezii ieşiţi în stradă i-au
cerut demisia!

Pînă vom afla numele
românilor care şi-au depus
„ouăle de aur” în paradisurile
fiscale ale lumii, să ne ocupăm
de alţi muşterii care au păgubit
statul. În sfîrşit, Administraţia
Judeţeană a Finanţelor Publice
Sibiu îi va scoate pe soţii Io-
hannis din casa pierdută în
instanţă. Dar nu se spune
nimic despre recuperarea ban-
ilor din chiriile încasate ilegal
de soţii Iohannis de-a lungul
atîtor ani, (mai cu seamă de
cei încasaţi şi după emiterea
sentinţei definitive), avînd în
vedere că valoarea anuală a
contractului de închiriere dintre
Klaus Iohannis şi „Raiffeisen
Bank” este de 60.000 de euro,
relatează „Rise Project”! Ferice
de cei care a crezut gogoaşa
cu banii din meditaţii, lansată
în campania electorală de
către Iohannis! L-aţi votat, vă
meritaţi soarta! Un alt
muşteriu, care face pe
deşteptul şi se autodeclară
victimă, este dublul agent în
sutană, Laslo Tökes, „trădător
de ţară”, care îşi cere înapoi
decoraţia dată de Băsescu şi
retrasă recent de Iohannis –
singurul lucru bun făcut de Io-
hannis de cînd este
preşedinte. Pe „păgubaş” să-l

lăsăm să latre la lună! Românii
şi maghiarii au trăit în pace şi
fără chelălăiala lui Tocheş, Prin
acţiunile şi declaraţiile sale la
Consiliul Europei a făcut
dovada că este un duşman, nu
doar al românilor, ci şi al co-et-
nicilor săi, trăitori în România,
care potrivit Constituţie, art 1,
este „stat naţional, suveran, in-
dependent, unitar şi indivizibil”.

Un alt muşteriu se
metamorfozează la minut în
„practicant” religios şi iubitor de
cele sfinte, cînd vine vorba de-
spre decoraţii. Unde sînt fon-
duri de păpat, o diplomă, o
medalie, o sponsorizare, o
susţinere financiară de la
buget, o nobelizare, o
linguşeală, o lume încornorată,
hop şi Cărtărescu, cel, pînă
mai ieri, înamorat de Băsescu,
a cărui scriitură „orbitoare” e
întocmită pe calapodul mari-
narului, pe care, acum, îl
reneagă. Cum Băsescu nu mai
e pe tronul ţării, Cărtărescu,
rămînînd fără proptele la gard,
s-a văzut nevoit să-şi schimbe
direcţia vîntului spre un palat
de conjunctură, declarîndu-se
fan înfocat şi plin de respect al
fostului rege. L-am văzut
gudurîndu-se pe lîngă mesele
regeşti din palatele poporului,
retrocedate unor trădători,
care, în imaginaţia lor bogată
se cred moştenitorii unui tron.
Da’ de unde tron regal într-o
Republică? De unde respect la
Mircea Cărtărescu, cînd el
deţine în palmares un premiu

fraudulos „pentru o carte în
care a plagiat pagina 194 a
volumului „Viaţa şi opiniile lui
Tristram Shandy”, scrisă de
Lawrence Sterne? Dar, nu
numai atît! În cartea „Faruri,
vitrine, fotografii”, premiată cu
fanfară de U.S.R., Cărtărescu
a plagiat şi din cîntările slujbei
de înmormîntare şi din Heimito
von Doderer – „Ferestre lumi-
nate”, şi din „Scrisoarea lui
Pliniu cel Tînăr, către Împăratul
Traian„ şi din John Locke –
„Eseu asupra intelectului ome-
nesc”, scrie Ion Spînu.

El, plagiatorul care şi-
a recunoscut fapta şi se de-
clara ateu convins, a primit în
moalele orgoliului, de la
anticonstituţionala casă regală,
medalia „Nihil sine Deo”, prin
Margareta, fiica fostului rege
Mihai. Plagiator, trivial şi ob-
scen în scriitură, aşa cum îl ştiu
cititorii adevăraţi, Cărtărescu s-
a bucurat, de-a lungul vremii
de multă zarvă şi zgomot opu-
lent, de publicitate peste bunul
simţ, de linguşitori şi lătrători
din aceeaşi spiţă, care nu prea
au cunoştinţă despre facerea
textelor sale, poetesele au sali-
vat la gîndul unei nopţi de
dragoste alături de poetul
pornograf cu plete exotice, şi
iată-l, acum, la Peleş.

Aşadar, în timp ce ateii
pornografi sînt decoraţi cu
„Nihil sine Deo”, intelectualii de
rasă şi majoritatea românilor
mor de foame şi de sete între
fructele şi izvoarele corupţilor

de clasă, ale autointitulaţilor
prinţi, prinţese şi urmaşi ai unei
iluzorii coroane, care benche-
tuiesc la tot soiul de aniversări,
irelevante pentru istoria
prezentă şi viitoare,
păgubitoare şi costisitoare
pentru poporul român, ştiut
fiind că o parte din cheltuielile
fantomaticei case regale fac
gaură în bugetul de stat. În loc
să dirijeze banii pe nişte cur-
suri de limba română, fiica fos-
tului rege şi-a serbat ziua de
naştere. Dincolo de lustrul pe
care unii ziarişti îl dau acestor
îmbătaţi de vise care nu au
legături de sînge cu poporul
român, duşmanii Ţării
preamăresc un fost rege şi
întreţin din bani publici fantoma
anticonstituţională a „casei re-
gale”, care face o nobilă gaură
în buget.

Constituţia României
prevede clar şi citeţ, atît cît să
înţeleagă şi urmaşii fostului
rege care stîlcesc ruşions
limba română, că România
este Republică prezidenţială.
Art (2), Constituţia României:
„Forma de guvernământ a stat-
ului român este republica”,
unde legal, normal şi moral,
rege ar trebui să fie statul de
drept cu instituţiile sale, nu
exilaţii rentieri, nici infractorii cu
funcţii în stat!

●



4 Tichia de politician

Bombe cu ceas...Bombe cu ceas...

George
Alexander

MM-am întrebat de
multe ori, -sigur, ca si alții!-
dacă este mai bine să TAC
despre toate lucrurile în fața
cărora tăcem, să nu rănesc
oamenii… Sau să ies în
față, să rămân egal cu mine
însumi de fiecare dată… Și,
dacă ies în față atunci, mi-
am spus, cum am să le
spun lucrurilor pe nume?!
Am să bat câmpii ca un
memorialist de duzină?! Am
să evit confruntarea ca un
politician care se gudură
pentru voturi și minte pre-
cum respiră?! Nu!

Trebuie, și în politica
din România!, o nouă abor-
dare… Nu ai cum să lupți cu
lichelele plafonate, cu
corupții, cu armata guriștilor,
dacă vei fi ca ei… În viață,
trebuie să le spui oamenilor
și ceea ce nu le convine…
Ceea ce nu le place să
audă, ceea ce îi deranjează,
ceea ce le creează anumite
indispoziții. Trebuie să le
spui toate acestea dacă, de
ei, îți pasă… Deci, nu pot fi
mort atât timp cât respir și
am dubii privindu-i pe cei
care ne mint. Ne
comandă!... Pleiada de
politicieni care ne prostesc,
clanurile de nesimțiți, toți
penalii din cauza cărora
suferim. Nimeni dintre noi,
însă, nu ar trebui să stea,
resemnat, în colțul lui… A
spune Adevărul nu
înseamnă atac la persoană,
în niciun caz! Este diabolic
să taci!

…După atentatele
de la Bruxelles, am simțit că
s-a ceva rupt în inima
noastră… Așa ceva nu este
posibil! Trebuie să punem
un stop hotărât Răului!
Acum! Cât nu e prea târziu!
Pentru că nu mai putem ig-
nora lucrurile pe care le
vede lumea întreagă…

…Lângă durerea
noastră, însă, am văzut
Degringoladă. Bâjbâială
politică. Și niste lideri com-
plet pierduți, mergând
orbește înainte, sfidând
chiar și bunul-simț. La
nivelul instituțiilor statului,
noi am reacționat ca niste
diletanți fără orizonturi. În
cel mai prost moment cu
putință, când nici nu ni se
răciseră morții, șeful statului
nostru parafează la Istanbul
construirea unei moschei gi-
gantice în centrul Bu-
curestiului! Atât el, cât si
Erdogan, au călcat în ziua
aceea pe sentimentele a
milioane de europeni. Ne-
am fi așteptat, cel puțin,
măcar la decență în memo-
ria morților!

…Trist, m-am uitat,

după aceea, prin ziare… Să
văd cum reacționează cei în
mâinile cărora am putea să
ne punem propriul destin la
alegeri locale… 

Doamna Firea, can-
didatul PSD la primăria cap-
italei, arde de dorința de a
„pune în practică dorințele
bucurestenilor”! „Acuma
este vorba, până la urmă, şi
de bugete, şi de priorităţi şi,
dacă bucureştenii vor dori
să se construiască şi o
moschee la Bucureşti,
administraţia va trebui să
facă ceea ce cred aceştia.”,

afirmă dânsa, cu seninătate.
Dumnezeule!, îmi spun. Cât
de abjectă poate politica fi!
Câtă minciună și câtă ma-
nipulare poate, este în stare
să producă, să livreze în
cantități incomensurabile
politicianul acesta!... 

Închid ochii și-i văd
pe bucureșteni alergând
contra cronometru, într-o
cursă nebună, să
construiască o moschee-gi-
gant tocmai la București,
într-o capitală crestină! Cine
i-o fi dat acest sentiment
doamnei, că asta ar fi
dorința bucureștenilor?! Sau
că, stiu eu, cineva plânge că
nu se construiesc moschei
la noi, în București…

Nu este, desigur,
frumos să-i spui unei
doamne că minte, așa că
mă adresez politicianului
acesta sincer, care îndoaie
adevărul, îl strâmbă, îl rupe.
Pentru că politicianul acesta
mai minte încă o dată, citez:
„…dacă bucureştenii vor
dori să se construiască şi o
moschee la Bucureşti”. Nu,
în numele adevărului nu e
nicidecum vorba de o „și o
moschee”, cum se
manipulează în discurs, ci
este vorba de construirea

pentru o mână de oameni, a
CELEI MAI MARI
MOSCHEI! 

Dar, dânsa mai
afirmă: „Mi se pare foarte
important ca atât polticienii
care au funcţii guvernamen-
tale, cât şi cei care 
sunt reprezentanţi ai
administraţiei publice locale
să nu mai ia decizii după
cum cred ei înşişi şi familia
lor eventual, ci doar după o
consultare publică foarte
serioasă, după un referen-
dum, chiar dacă nu nea-
parat din punct de vedere

legal, ci o consultare cât mai
largă publică. Şi, dacă
răspunsul va fi 'da', va trebui
să acţionăm în consecinţă.”

A lua atitudine când
ți se ridică părul de groază,
când rămâi șocat de
ipocrizia politicienilor, repet,
nu este atac la persoană!
Întreb, deci, acum… Cine a
luat decizii fără să întrebe
poporul niciodată? Cine s-a
aliat cu interlopii și cu cla-
nurile? Cine a hotărât de
unul singur, după mintea lui,
infantilă, să construiască pe
moșia proprie, chiar în
București, o moschee-gi-
gant, faraonică?!... Cine?!
Ghiciți?...

…Domnul Orban,
candidatul PNL la Primăria
Capitalei, o scaldă 
și dumnealui cum 
poate, vorbește despre
urbanistică, extratereștri,
peisajele de pe Marte,
expoziții, evitând de fapt să
spună Adevărul!... A evita
adevărul nu înseamnă până
la urmă decât a minți. Adică,
moscheea aceea gigantică
nu dă bine din punct de
vedere URBANISTIC într-o
zonă de expoziții, spune
dumnealui!

Mă întreb, însă, în-

doindu-mă de toate, chiar
să fie Urbanistica singura
problemă în cazul construirii
celei mai mari moschei din
Europa Centrală?! (Europa
ține de la Atlantic la Urali,
așa că nu mă obosesc să-i
învâț si geografie pe politi-
cienii noștri „dotați”.) Dar,
domnul Orban mai spune
un lucru, compromițându-se
total… Apreciează drept
corect faptul că preşedintele
României a lăsat la lati-
tudinea autorităţilor locale
să decidă în privinţa
construcţiei!!!!... Ce aberant!

Ce înseamnă, de fapt, lucrul
acesta?! Că nu vorbim
aceeași limbă etică în stat?!
Că șeful statului își poate
declina oricând responsabil-
itatea, răspunderea morală,
în primul rând?!... Că
fiecare, în politica
românească, poate vorbi
precum îl taie capul, că nu
există decât interese de
clan aici și că o mână tre-
buie absolut să o spele pe
alta? În interesul suprem al
partidului! Interesele
Țării?!... Există? Uitați de
ele!...

…Haideți atunci să
deschidem cărțile de 
istorie, domnilor politicieni
români!... Să ne-aducem
iarăși aminte că nu noi am
invadat vreodată imperii! Nu
noi am luat tribut de la ei! Nu
noi le-am călcat hotarele și
le-am răpit copiii, să ni-i
facem soldați!... Depinde,
deci, pe ce se bazează
orice parteneriat…

De ce vrea Turcia să
ridice o mega-moschee toc-
mai aici, în centrul Europei,
profitând de oamenii noștri
slabi de caracter? Care este
sensul acestei investiții și al
acestui plan? Ridici un
colos pentru două capre și o

mână de suflete, fără să te
gândesti că aici sunt Porțile
Crestinătății, că aici au fost
decând lumea și aici au
pierit domnitorii noștri mar-
tiri sfârtecați?! Și cum ține
Turcia seama de senti-
mentele noastre, ale
românilor?! Cum țineți voi,
politicieni români seama de
valorile noastre care ne de-
finesc?! Este vorba numai
de bani aici? Așa credeți
voi? Că voi numai de bani
pomeniți…

Putem dărâma bis-
erici într-o țară crestină fără

să ținem seama nici de
Dumnezeu?! Putem, even-
tual, ridica o moschee-gi-
gant pentru că așa 
vor vremelnicii noștri
conducători?! Nu are nimeni
nimic cu musulmanii
români. Îi iubim. Sunt frații
nostri. Dar și ei trebuie 
să înțeleagă îngrijorarea
noastră… Și cred că oa-
menii chiar o înțeleg!... Nu
creștinii comit atentate, nu
ei sunt Bombe cu Ceas la
alții acasă, nu ei le aduc al-
tora moarte… Ne poate
cineva garanta că teroristii
nu se vor aciua în cele din
urmă, prin vreo moschee,
chiar la noi Acasă? Nu!

Despre aceasta vor-
bim, domnilor politicieni!…
Despre Bombele cu Ceas,
care ticăie…Bombele pe
care dumneavoastră nici nu
le vedeți și nici nu le auziți…
Niciodată! 

●



Ghimpele Națiunii

BNR, filiala Jilava!BNR, filiala Jilava!

Cezar Adonis 
Mihalache

NNu este departe
ziua în care mascații vor de-
scinde și la mausoleul di-
nozaurilor! Ziua în care în
curtea Băncii Naționale nu
vor intra dubele blindate ale
„arvunisiților” instituției, ci
dubele jandarmilor. Căci
lațul e tot mai aproape! Iar
dacă procedura se va real-
iza simultan descălecării
procurorilor prin câteva loje
masonice rămâne de văzut!
Dar, în mod cert, „Antipa”
bancherilor își va trage
curând obloanele peste
generația exclusivistă a
făptașilor din clica Băncii
Naționale.

Și este timpul ca an-
tipaticii dinozauri ai antipei
BNR să răspundă! Pentru
dezagregarea sistemului
bancar autohton, pentru
eliminarea capitalului pur
românesc, pentru fa-
vorizarea, dincolo de lim-
itele unui lobby supralicitat,
a anumitor interese finan-
ciar-bancare, pentru
crearea fluxurilor financiare

de trasare a unor enclave,
pentru scurgerile de valută
spre băncile „mamă”
(mamă-vitregă pentru noi,
mumă-caldă pentru sferele
de interese de aiurea). Este
momentul ca dinozaurii tari
în dinții corupției să

răspundă pentru ban-
crutarea speranței a mil-
ioane de români, pentru
zădărnicirea planurilor pen-
tru o viață mai bună a
românilor.

Căci, de un sfert de
veac, argații din mausoleul
BNR au lucrat doar îm-
potriva țării, matusalemicul
guvernator „Isar Ițic” având
de răspuns la multe

întrebări.
Și va fi o lungă listă

în procesul de expunere a
jocurilor de interese făcute
în BNR. Făcute în numele
autonomiei de guvernanță
peste și cu banii noștri.
Jocuri murdare care vor

face să pară că modelele
primitiv-piramidale ale
spolierii românilor prin an-
grenajele de tip „caritas” au
fost simple joculețe „tetris”
pe lângă uriașele manevre
ale unor capi din BNR.

Bănci românești de-
valizate din interior, după in-
filtrarea în acționariat a fel și
fel de personaje, urmate de
șantajarea acționarilor prin-

cipali pentru a pleca, ori – în
situația rămânerii acestora
pe baricade, pentru a-și
apăra propriile adevăruri-,
croșetarea unor scenarii de
devalizare și aruncarea în
spatele lor pentru a-i scoate
din joc.

Modelul a fost
același… Devalizare, frau-
dare, șantaj…

Și este de ajuns să
apară o singură dovadă a
faptului că BNR a știut, in-
format fiind chiar din interi-
orul băncilor devalizate, prin
departamentele antifraudă,
de tentativele și acțiunile
concrete de devalizare, dar
le-a mascat prin felurite per-
sonaje din restrânsul cerc
de încredere al guvernanței
BNR, pentru a fi repuse pe
tapet toate dosarele de frau-
dare ale băncilor.

„Omerta” care poate
duce la prăbușirea turnului
de fildeș aurit al BNR-ului a
fost ruptă din interiorul
Băncii Carpatica. Și apar
dovezile care pot produce
propriul nostru „wikileaks”!
poate cu ramificații chiar în
dosarele Panama-offshore!
Dovezi că BNR știa și era

solicitat de fiecare dată să
intervină când devalizarea
expanda din interiorul unei
bănci, dar nu a făcut-o…

Sigur, e de așteptat
ca mulți dintre șobolanii
BNR să încerce să o
șteargă din instituție. Nume
importante care vor afișa un
brusc interes de îndreptare,
sau reîntoarcere, spre
politică. Pentru că
apropierea alegerilor le
poate asigura biletul de
„ieșire”. Prin cotizarea și
aranjamentul intrării pe anu-
mite liste să schimbe per-
spectiva peretelui rece al
temniței cu locul călduț al
„alesului”. Dar asta nu
înseamnă că momentul
răspunderii nu-i va ajunge
din urmă! Iar singura
„necunoscută” va rămâne,
și funcție de cât vor sifona în
delațiunile către procurori!,
doar durata timpului de
„civilie” de dinaintea
hainelor vărgate…
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Succesoarea unui „tron” fantomă Succesoarea unui „tron” fantomă 

Ion
Măldărescu

RRăsfoind articolele
unei prestigioase publicaţii,
rămasă temporar în afara
cenzurii, am avut surpriza să
iau cunoştinţă de pledoaria
unui „consilier privat onorific
al familiei regale” a Repub-
licii România. În situaţia
dată, am considerat că
metoda „cu pielea clientului”,
utilizată pentru demontarea
aberaţiilor, este mai mult
decât adecvată „cauzei" şi
analizei, din care extrag
câteva elemente definitorii.
Poate din lipsă de preocupări
aplicabile în viaţa cotidiană,
poate din convingere, poate
din nostalgie pentru o
instituţie caducă, autorul scri-
iturii respective caută motive
şi soluţii în trecutul medieval
al umanităţii. Rezultatul? Re-
fularea printr-un „graffiti” ju-
ridic cu intenţii persuasive,
un fel de scriere S.F. cu trim-
itere către anacronicii trăitori
ai timpurilor apuse.

Printre speculaţiile
alambicate cu „arome” de
drept şi cu trimiteri la scurta
istorie a regilor României,
autorul speculaţiilor serveşte
meniuri indigeste nostalgi-
cilor urmaşi ai lui Pardaillan:
„Coroana este un simbol, dar
funcţia pe care purtătorul ei
o ocupă are o valoare
juridică”. Nu ştiu pe ce
raţionament se bazează au-
torul, dar în cazul de faţă,
Michel Zevaco sau Alexan-
dre Dumas-tatăl - cu care se
pare că este contemporan

prin raţionament - ar co-
menta că obiectul în discuţie
este o „coroană" fără suport,
adică fără cap.

În grafitti-ul său,
„consilierul privat onorific al
familiei regale” menţionează:
„Orice transfer de putere, de
la puterea unui proprietar
asupra unei case, până la
puterea Suveranului asupra
ţării sale, implică o nestator-
nicie, un moment de
cumpănă şi de sensibilitate,
în care continuitatea se
poate întrerupe, iar soarta îşi
poate spune cuvântul. [...]
Creatorii Constituţiei din
1866 au dorit ca, prin insti-
tuirea unor reguli ferme de
succesiune, să oprească
zâzania din jurul celei mai
înalte poziţii în stat [...] ex-
cluzând de la succesiune
atât femeile, cât şi pe cei ce
nu erau de religie ortodoxă”.
Sfidând adevărul istoric -
gest ce nu-l onorează nici
moral, nici profesional -,
„consilierul privat onorific al
familiei regale” încearcă să
basculeze evenimentele in-
comode şi să estompeze re-
alitatea, reuşind performanţa
de a-şi auto-contracara
afirmaţiile: „Evenimentele
brutale din 30 decembrie
1947, şi exilul dureros al
Regelui nu fac obiectul anal-
izei noastre [...]. În condiţiile
neimplicării Parlamentului
României, constituit actual-
mente sub o constituţie
republicană, Regele a luat
frâiele Casei sale, şi a
acţionat aşa cum a văzut din
istoria Dinastiei, preventiv şi
dibace (omite să precizeze

în ce constau «prevenţia» şi
«dibăcia» ex-regelui - n.n).
Gesturile sale din 1997, prin
care a numit pe Alteţa Sa
Regală Principesa Mar-
gareta a României în calitate
de Principesă Moştenitoare,
şi din 2007, prin care a
numit-o pe aceasta Custode
al Coroanei (şi moştenitoare
a unui «tron» imaginar - n.a.)
[...] Titlul de Principesă
Moştenitoare este unul Di-
nastic, ce ţine de natura
poziţiei de Şef al Casei Re-
gale, anume una ereditară.
[...] Titlul de Custode al
Coroanei este însă mai in-
teresant. El reflectă poziţia
Casei Regale, deşi Coroana
nu este re-instituţionalizată,
ea se află încă în Exil. Or, în
aceste condiţii, Dinastia
continuă în continuare (mare
dandana! - s.n.) să existe
[...]”. Dacă dinastia „continuă
să existe în continuare", în
mintea domnului consilier
cam certat cu limba română,
sunt în mod clar doar
pleonasme, precum cel de
faţă, şi fantome „regale" care
lenevesc în palatele repub-
licii! Imaginaţia maladivă a
domnului „consilier privat
onorific al familiei regale"
pune, la final, bomboana pe
coliva coroanei fără suport:
„Pronia a făcut ca, în per-
soana fiicei sale mai mari,
Principesa Margareta, Cus-
todele Coroanei, el să aibă
nu doar un urmaş, ci un stâlp
de rezistenţă, chiar un «buz-
dugan»”.

În ton cu derularea
ultimele ştiri despre
cetăţeanul Mihai, mass-

media informează că,
sâmbătă, 26 martie 2016,
„Casa Regală a organizat o
întâlnire oficială cu premierul
Cioloş şi cu alţi miniştri, la un
concert susţinut de Camer-
ata Regală, cu ocazia
aniversării celor 67 de ani ai
Principesei Margareta, zi de
naştere ce coincide cu îm-
plinirea a 135 de ani de la
proclamarea Regatului
României”, iar „Principesa”
Margareta-Buzdugan a
transmis românilor să se
roage pentru ca tatăl ei să nu
sufere şi să aibă zile
liniştite... Poate pentru a „în-
corona” non-evenimentul,
poate pentru a-şi demonstra
regalele „abilităţi” şi
„competenţe”, „Principesa”
Margareta-Buzdugan a
călcat cu sârg în străchini.
Cu mare pompă, „Custodele
Coroanei" fantomă, a comis
Gafa Mărţişorului, conferind
atelui Mircea Cărtărescu
decoraţia regală „Nihil Sine
Deo" (Nimic fără Dum-
nezeu!), sau, după cum
relatează la „Flux 24” cunos-
cutul regalist Marius
Ghilezan, „Ceremonia de la
Palat a fost un non eveni-
ment, o sfidare a dumnezeirii
din Coroana română”. Este
posibil ca succesoarea la
tronul-fantomă să fi fost
(ne)inspirată în gafa sa
monumentală din scrierile
„ilustrului" etern catindat la
Premiul Nobel: „Eu am fost
crescut fără Dumnezeu. N-
am spus niciodată «Înger,
îngeraşul meu», înge-
nuncheat împreună cu
mama lângă pat, n-am fost la

biserică, n-am cântat colinde
creştine. La mine n-a venit
niciodată Moş Crăciun. Din
primii ani de viaţă am auzit
ca Dumnezeu nu există, că
sfinţii, îngerii, şi Isus însuşi
sunt născociri băbeşti, că
preoţii sunt nişte trântori”. In-
util să mai comentez numele
celorlalţi decoraţi de
„Principesa” Margareta-
„Buzdugan” în numele tatălui
ei, singura remarcă fiind: Aşa
„Tron”, aşa succesoare! „Ma-
jestate”, de ziua ei, fiică-ta
te-a făcut şi mai mult de
cacao!

În concluzie, „casa
regală” a Republicii România
este o hologramă
morganatică, o fantomă care
a primit de la statul român
moşii, palate şi bunuri care
nu au aparţinut niciodată nici
cetăţeanului Mihai, nici
moştenitoarelor sale, iar
„prevenţia” şi „dibăcia”
atribuite gratuit de „con-
silierul privat onorific al fami-
liei regale” unei entităţi
demult expirate, ar putea fi
definite doar prin scoaterea
de pe scenă a tuturor
potenţialilor moştenitori ai
averii fabuloase, extrasă
imoral din munca şi patrimo-
niul naţional al românilor. În
rest... parole, parole, fumi-
gene, invective şi ameninţări
furibunde adresate celor
care au altă opinie decât a
lor faţă de paraziţii sociali, fie
ei şi de viţă regală.

●


