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„Greşelile politicianului sunt

crime, căci în urma lor suferă

milioane de oameni nevinovaţi

(...) şi se împiedică, pentru zeci

de ani înainte, viitorul ei.”

- Mihai Eminescu
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Șefia UE Șefia UE 
via Tel Aviv?!…via Tel Aviv?!…

Cezar Adonis
Mihalache

PPrima vizită externă
a unui oficial al Bucureștiului
după preluarea de către
România a șefiei Consiliului
UE era importantă 
măcar dintr-o perspectivă
simbolistică... Pentru că nu
mai era vorba doar de o
vizită în numele României,
ci se antama practic și imag-
inea Europei. De altfel, sta-
bilirea și ordonarea vizitelor
externe ale demnitarilor
români în cele șase luni de

mandat european trebuiau
decise cu mult timp înainte
de a se fi intrat pe mandat,
discutate la nivel intern (nu
în grupul infracțional-de-
cizional de la putere) pentru
a vedea provocările pe care
le-ar putea ridica.

Nu spune nimeni că
era de datoria noastră să
cerem acordul UE pentru
vizitele externe din aceste
șase luni! Dar ar fi trebuit să
existe măcar un minim bun
simț de a informa Europa
despre vizitele demnitarilor
noștri. Care, iar ei știu bine
acest lucru, reprezintă acum
și imaginea, și interesele, și
grijile Uniunii Europene.

Chiar pentru noi, la
nivel intern, prima vizită
externă a unuia dintre dem-
nitari, oricare ar fi fost el, tre-
buia aleasă cu gândul la
mesajul pe are îl dăm fraților
noștri! Suntem la șefia unei
instituții europene și, măcar
din această perspectivă,
prima vizită trebuia făcută la
Chișinău. Era cea mai
simplă cale de a-i încredința
pe frații noștri că nu i-am
uitat! În fond, pentru noi, mai
ales pe acest mandat,
prioritară trebuie să rămână
perspectiva europeană a
Moldovei.

S-a ales însă altfel…
Iar vizita premierului Dăncilă

în Israel seamănă a provo-
care la adresa Uniunii Eu-
ropene. Una în care,
probabil, „tăntica” Veo a fost
împinsă, nepricepând ea
încurcăturile, nemulțumirile,
încruntările partenerilor eu-
ropeni față de felul aparent
independent al liderilor de la
București de a trece cu mult
dincolo de niște limite. De
unde să aibă ea habar
(crezând poate că este doar
o altă vizită… europeană!),
de posibilele  complicații
diplomatice pe care le-ar
putea isca?…

Sigur, ar fi putut să

realizeze eroarea, măcar
dintr-un instinct de conser-
vare, nu atât al unui animal
politic, pentru că nu are nici
o șansă să-și rupă măcar o
unghie într-o asemenea
configurație scuzabilă (ca
scop și acțiuni „indepen-
dente”), ci al pavianului, ca
instinct primar, și ar fi trebuit
să o determine să fugă de
asemenea asumări. Măcar
cu gândul la ceea ce s-a în-
tâmplat când a fugit data
trecută, tot noctambulă, și
tot în Israel, fără a avea
vreun mandat. Mai ales că,
de data aceasta, jupân Li-
vache și-a asigurat
acoperirea și nu poate fi
înghesuit cu întrebări! E
drept, apelând la cel mai
simplu alibi de infractor,
dispărând „în vacanță”, în
acest fel nemaiputând fi
legat direct de escapadele
țaței Veo.

Opoziția ar trebui să
iasă acum în față… Nu cu
inutile plângeri penale, ci so-
licitând parlamentului să-l
convoace pe ministrul de
externe pentru a prezenta
mapa vizitelor externe pen-
tru aceste șase luni.

Pe de altă parte,
este evident că nu s-a anta-
mat nimic concret în vizita
„de lucru” din Israel. Cine ar
discuta ceva serios (și pe ce

limbă?!) cu un personaj din
ferma veselă?!… Și totuși,
cineva trebuie să solicite o
supraveghe mai atentă a
mapei care îi este pusă în
brațe premierului României.
Nu pentru că ar citi ea ceva
de acolo, dar, bucurându-se
de deplasări și vizite precum
primatele de cioburi de
oglindă, să nu ne trezim
„oglindiți” în cu totul altceva.

De altfel,
îngrijorătoare nu a fost vizita
în sine. Și nici măcar ono-
matopeele de salut și
mulțumire (pentru ce?) ale
Vioricăi Dăncilă la adresa

premierului Statului Israel,
Benjamin Netanyahu… Ci
mesajele acestuia din urmă
către UE. Pentru că acel
total nediplomatic „se
așteaptă ca România” (să
pună în aplicare niște
asumări) nu ne vizează pe
noi, ci practic Uniunea
Europeană. Or, să accepți
mesajul Israelului de mutare
a ambasadei de la Tel Aviv
la Ierusalim, constituie o
forțare la adresa întregii Uni-
uni Europene, nu doar a
Bucureștiului.

Ce va răspunde
Viorica Dăncilă când va fi
interpelată în Parlamentul
European? Că nu-i face UE
agenda și nu acceptă
recomandările Uniunii? Sau
poate vom avea niște
„recomandări” de a cere
Parlamentului Național o
rezoluție prin care Dăncilă
să nu mai reprezinte Româ-
nia pe mandatul european
sau poate chiar de a ne
scurta mandatul european
dacă nu am înțeles care
este rolul și rostul nostru în
fruntea Consiliului UE…

●

Papa Francisc și Catedrala Papa Francisc și Catedrala 
Mântuirii Neamului!Mântuirii Neamului!

Ionuț
Țene

PPentru mulți e o
surpriză anunțul vizitei Papei
Francisc în România la
sfârșitul lunii mai. Pentru
cunoscători, aceasă vizită era
previzibilă. Față de prece-
denta vizită a Papei Ioan Paul
al II-lea din 1999, când ier-
arhul catolic a vizitat prima
țară ortodoxă din lume, incur-
siunea Papei Francisc de anul
acesta are alte conotații. Ioan
Paul al II-lea a numit România
„Grădina Maicii Domnului”, iar
vizita a fost strict pe palierul
programului oferit de BOR,
fără să aibă conotații prozelite.
De data aceasta, Papa Fran-
cisc va vizita comunitățile
catolice din Iași, greco-cato-
lice din Ardeal și sanctuarul
secuiesc de la Ciuc. Papa
Francisc I vine și cu un mesaj
pentru catolicii din România,
neavând caracterul unei vizite
doar protocolare, ci și de
îmbărbătare a catolicismului
din România, care e tot mai
palid în ultimii 70 de ani. Pe de
altă parte, Papa Francisc are
mari probleme interne la Vati-
can și, mai ales în Italia. Tot
mai multe grupuri de ultraca-
tolici radicali italieni, dar și din
Spania, îl acuză pe Papa
Francisc că a trădat
creștinismul pentru o politică
socială favorabilă imigranților
și progresismului consumerist
ateu. Chiar vicepremierul ital-
ian M. Salvini i-a cerut Papei
Francisc să promoveze
credința în Hristos, nu sociolo-
gia de tip marxist. De altfel,
Papa Francisc, care vine
dintr-o țară latino-americană,
Argentina, cu o tradiție
marxistă, are impregnantă în
gândirea sa o viziune
socialistă asupra catolicismul,
lucru care deranjează tot mai
mult mediile catolice radicale
din Europa, conform unor
surse sigure din Italia. În
America de sud unde crimele
datorită ideologiei promovate
de Karl Marx nu au atins
apogeul ca în Europa centrală
și de est, sămânța atee a co-
munismului s-a înfiltrat în rân-
dul clerului romano-catolic. În
America de sud există un
creștinism marxist, care trep-
tat îl înlocuiește pe Iisus cu
Karl Marx, Che Guevara sau
Fidel Castro, fapt ce duce la
crimele din Venezuela. Papa
Francisc poartă cu el această
moștenire viciată a catolicis-
mului latino-american.

Nu întâmplător, Papa
Francisc și-a anunțat vizita în

România, cea mai creștină
țară din Europa și cu un popor
dintre cele mai credincioase
din lume, conform statisticilor
internaționale: Pew Research
Center. Papa Francisc va
vizita Catedrala Mântuirii Nea-
mului probabil în data de 31
mai, a declarat purtătorul de
cuvânt al Patriarhiei Române,
Vasile Bănescu, precizând că
publicul va avea acces la
eveniment. Papa Francisc şi
Patriarhul Daniel vor rosti
rugăciuni şi cuvântări. Vizita
Papei Francisc la Catedrala
Mântuirii Neamului este o
recunoaștere a potențialului
creator al poporului român,
care într-un moment al ateis-
mului agresiv și globalismului
consumerist nivelator, a reușit
să ridice una dintre cele mai
grandioase biserici creștine
din lume, înaltă de peste 120
de metri.

Construcția Catedralei
Mântuirii Neamului este o re-
alizare inginerească de geniu,
cu produse de construcție
sută la sută românești. Putem
spune că prin grandoare, Cat-
edrala Mântuirii Neamului
este o minune inginerească a
epocii contemporane, care
continuă seria celor șapte mi-
nuni ale lumii antice. Cate-
drala Mânturii Neamului este
obolul de credință al poporului
român dăruit lui Dumnezeu, o
ofrandă în numele lui Hristos.
Catedrala Mânturii Neamului
rivalizează cu Basilica Sfântu
Petru din Roma, Notre Dame
din Paris, Sagrada Familia din
Barcelona sau Vasili Blajenîi
din Moscova. Prin construcția
Catedralei Mântuirii Neamului,
PF Daniel a pus Bucureștiul
pe harta creștinismului mon-
dial, devenind un centru al
ortodoxiei simbolice, alături de
Moscova și Constantinopol.
Vizita Papei Francisc la Cate-
drala Mântuirii Neamului este
și o formă de recunoaștere a
puterii BOR în Europa, a tăriei
credinței românilor în lume și,
nu în ultimul rând, o reabilitare
morală a propriei imagini
atinse de virusul socialist
latino-american. Vaticanul în-
toarce fața spre izvoarele
credinței adevărate și fierbinte
ale creștinismului răsăritean,
care păstrează tradiția
neștirbită de la Apostoli și
Sfinții Părinți până în prezent.

●
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Originea unor toponime din RomâniaOriginea unor toponime din România

Vitalie
Pastuh

ÎÎn România, avem to-
ponime de proveniență foarte
variată – romană, băștinașă,
greacă, cumană, turcă,
germană, slavă. În continuare,
voi aborda etimologia a unor
toponime obișnuite auzului.

Cernica. Îl poartă un
sat, un lac mare, o pădure, un
râu și o mânăstire ortodoxă din
județul Ilfov –   toate situate
într-o zonă străveche, populată
încă în neolitic. Cernica e cu-
vânt rusesc (cu accentul pe a
doua silabă), înseamnă afin –
arbustul Vaccinium mirtillus.
Afinul crește în păduri de
conifere și în locuri
mlăștinoase. Rușii au numit
fructele de afin cernica din
cauza culorii lor negre. Afinele
înegresc mâinile și gura.
Mlaștinile, smârcurile și tur-
burile de lângă satul Cernica
sunt teren propice pentru afin.
De unde s-a luat la noi acest
cuvânt slav? Pe vornicul
Știrbei, care refăcuse acolo (la
1608) un schit vechi și l-a în-
vestit cu pământuri, pădure, îl
chema … Cernica. Nu e nume
românesc. Ce/cine a fost acolo
la începuturile toponimice:
arbuștii de afin cu toponimele
derivate – de lac, râu, sat – sau
ambițiosul vornic Știrbei Cer-
nica, ctitor de biserică, care a
poftit ca totul în jur să-i poarte
numele rusesc ce înseamnă
afină?

În Moldova medievală,
a mai  existat un sat Cernica,
lângă râulețul Berheci. Prin
hrisov, Ștefan cel Mare îi con-
firmase satul lui Marcu

Spătarul, la 15 octombrie
1491. Astfel am aflat despre
satul Cernica din Moldova.
Dar, de unde aici toponim rus-
esc?

Explicația mea. Deja
în secolul al XII-lea, cnezatele
vechii Rusy (pe atunci, statul
Rusia și noțiune de rus încă nu
exista) se aflau într-o
îndelungată războire fratricidă.
Fărâmițare feudală. Unii
conducători  învinși fugeau
înficoșați și se asundeau
prudenți peste hotarele cneza-
telor slavilor răsăriteni. Înfrâns
la 1144, cneazul Ivan Ros-
tislavovici din or. Zvenigorod
(Galiția) s-a ascuns cu un grup
de oșteni de ai săi pe teritoriu
non-slav – în or. Bârlad din
Moldova, aflat atunci în sfera
de interese a Imperiului Bizan-
tin. De la locul refugiului – Bâr-
lad,- acest Ivan a fost poreclit
de vechii slavi estici Berladnic,
adică bârlădean. Peste un
timp, Ivan Berladnic a revenit
la baștină, s-a implicat în alte
bătălii dintre cnezatele rusiene.
Iarăși înfrânt, nu s-a mai as-
cuns la Bârlad – loc știut deja
de inamicii săi, ci în Grecia.
Dar  acolo, el și fiul său au fost
otrăviți (1161). La noi, topon-
imele rusiene puteau fi aduse
de către refugiații din cnezatele
rusiene, începând cu secolul al
XII-lea. Aceștea, cu timpul, au
fost asimilați de populația
băștinașă moldo-valahă.

Vorona. În județul
Botoșani, sunt  satele Vorona,
Vorona Mare, Vorona Teodoru.
Vorona, în rusește, înseamnă
cioară. Avem și ”ciori”
românești: satul Cioara din
județul Sălaj, Cioara de Sus,
precum și satul Cioara din

raionul Hâncești (Moldova de
Est) – menționat documentar
la 1443. Câtre acest an, vechii
refugiații rusieni erau deja
asimilați de moldoveni, topon-
imul rămase inițial românesc.

Voroneț. În județul
Suceava sunt: râulețul Voroneț
– afluent al râului Moldova,
satul Voroneț și mănăstirea
Voroneț. De la picturile murale
exterioare ale bisericii se trage
denumirea vopselei ”albastru
de Voroneț”. Biserica de piatră
a mănăstirii a fost construită cu
banii lui Ștefan cel Mare, la
1488, pe locul unei vechi bis-
erici de lemn. Voroneț este to-
ponim și hidronim de origine
rusiană veche. În Rusia  de azi
sunt 5 sate și 2 râulețe
Voroneț. În Bielorusia de azi
este lacul Voroneț. Răsfoind is-
toria rușilor, vedem că  Voroneț
se întâlnește ca nume de fam-
ilie  (în documente de arhivă
din sec.al XV-lea, sunt
pomeniți țăranii dependenți cu
acest nume – Ivașco, Zaharco
ș.a). În secolele XIX și XX, au
fost remarcate personalități ale
culturii ruse cu numele de fam-
ilie Voroneț – artist, general,
matematician, scriitor,
cântăreață. Presupun că primii
purtători de cândva ai numelui
Voroneț erau cu părul negru ca
pana corbului, netipic pentru
slavi și de aceea  ei erau
evidențiați special cu porecla
respectivă, devenită nume. În
rusă, voronoi înseamnă negru.
De exemplu, voronoi cony –
cal negru. De la voronoi la
voroneț e distanță mică.
În  Regatul Poloniei a trăit spița
de nobili polonezi Woroniec
(Voroneț). Unii din ei, în secolul
al XVI-lea, au trecut în

supușenie rusesacă. Intere-
sant: stema nobiliară a dvore-
nilor Woroniec din registrul
heraldic al Imperiului Rus,
reprezintă un scut heraldic
azuriu cu potcoavă aurie, în-
cadrat de 8 frunze albastre,
deasupra cu panglică
orizontală albastră. Să existe
vreo legătură dintre culoarea
albastru predominantă în
stema nobililor Woroniec cu al-
bastrul de Voroneț de pe fres-
cele exterioare ale bisericii? O
aluzie heraldică la rezistența la
intemperiile timpului a albas-
trului de Voroneț, deja cunos-
cut ca neschimbat? Simplă
coincidență?

Voroneț mai este și
denumirea rusească a două
familii de plante. Din familia
Ranuculaceae,  specia Acteae
cu fruct negru strălucitor; și din
familia Paeoniaceae  – bujorul
roșu voroneț  (Paeonia tenuifo-
lia) – o floare frumoasă gingaș
mirositoare, cu frunze înguste
de culoarea smaraldului –
originară din Europa de Sud-
Est și Caucaz.

În Moldova secolului al
XV-lea, de unde s-a luat to-
ponimul și hidronimul
Voroneț? Din botanică ? Sau
din onomastică? Presupun că
în acele locuri avusese cândva
moșie un pan Woroniec, ulte-
rior procurată de Ștefan cel
Mare, care răscumpăra de la
proprietari terenuri, iazuri,
păduri pentru danii
mănăstirilor.

Apropos de bujori. E o
floare apreciată de chinezi și
japonezi. Chinezii o consideră
floare împărătească care con-
tribuie la alungarea spiritelor
rele. Pictorii și brodezele din

China au o predilecție pentru
el. În orașul Leaon, anual, are
loc festivalul bujorilor, vine
multă lume.
Cineva de la noi a lansat prop-
unerea de a alege bujorul ca
floare-simbol național al
României. Care bujor? Sunt
peste 30 de specii. Noi
cunoaștem bujorii de grădină,
mai puțin e cunoscut bujorul-
de-pădure denumit și bujor
românesc (Paeonia romanica
Mill), originar din Balcani, relict
glaciar. Se întâlnește rar, în
pădurile din Statele Române.
În Rusia și Moldova de Est bu-
jorului i se spune pion – de la
denumirea latină paeon,
provenită de la numele legen-
darului medic Peon, care
lecuia zeii și oamenii de rănile
de război. Legenda spună că
medicul Peon a fost transfor-
mat de Zeus în bujor.
Rădăcina latină a bujorului –
paeon e reflectată  în limbile
slave: piwonia (polon.),
pivonea (bielor.), pivonia
(ucrain.)… De ce și noi, cu
limbă neolatină, să nu-i zicem
sinonimic pion?! Mulți anume
așa îi spun.

Pion. Pion este alt
nume al Ceahlăului – celui mai
înalt pisc din Moldova. De ce
anume  pion? Explicația mea.
Dacă, la răsăritul  sau apusul
soarelui, un romantic
moldovean privește lateral de
jos Ceahlăul, cu temelia stâncii
înconjurată de verdeață, el
vede profilul înroșit al piscului
ce amintește  bujorul  Paeonia
romanica. Un pion mândru-
ceresc!

●

S-a micşorat gaura covrigului…S-a micşorat gaura covrigului…

Ion
Măldărescu

PPrea bine se
cunoaşte că, în timpul
Marelui Război, de Crăciun,
combatanţii ambelor părţi au
lăsat armele, au ieşit din
tranşee, s-au întâlnit în „No
mans land”, şi-au dat mâna,
s-au îmbrăţişat şi, măcar în
acea noapte creştină au re-
devenit oameni, s-au bucu-
rau împreună şi au „uitat”
pentru o clipă că „inamicul”
este tot fiinţă umană. Pe
malurile Dâmboviţei, dovadă
că politrucilor fără doctrină,
fără mamă, fără tată, dar cu
raniţele pline de dosare pe-
nale (unele „lăzărite” încă
din toamna lui 2014) şi
parale nemuncite, interesele
Ţării le sunt străine,
„Ţiganiada” n-a avut parte
de nicio clipă de armistiţiu.
Pregătirea de artilerie
kwiană a continuat mai abitir
decât înainte de sărbătorile
capătului de an, costul
proiectilelor fiind suportat tot
de contribuabilul român.

2019 nu a adus
nimic bun, marţienii
„Opoziţiei” şi ai „Puterii” latră
tot la fel unii la alţii, în timp

ce Ţara arde-n foc şi ros-
turile Ei merg precum în fab-
ula neisprăviţilor lui Alecu
Donici: „Racul înapoi se da,/
Broasca tot în sus sălta,/
Ştiuca foarte se izbea/ Şi
nimic nu isprăvea”. Aflat 
în declarata campanie
agamiţo-dandanachistă
pentru un nou contract de
închiriere la Cotroceni şi Vila
Lac 3, Faraonului  de la
„Răcnetul Cotrocenilor” i-au
mai crescut coarnele, zâm-
betul tâmp i s-a lărgit, atacul
la limba română se
derulează cu încăpăţânare
după instrucţiunile primite,
cu alte bâte dă în baltă mai
cu sârg decât în anul prece-
dent, deşi stropii noroioşi i-
au transformat costumul în
şevalet de „artă” dadaistă.

Complexul de supe-
rioritate al unor „marţieni”
occidentali care se fac că
uită mega-matrapazlâcurile
şi abuzurilor din ţările lor –
deloc mai prejos decât cele
din România – nu şi-a dimin-
uat doza de infatuare, că de
bun simţ… „de unde nu-i,
nici Dumnezeu nu cere!”.
Şeful grupului A.L.D.E. din
Parlamentul European, Guy
Verhofstadt, s-a adresat la
Strasbourg prim-ministrului

României, ameninţând di-
rect România cu  aplica-
rea procedurilor sistemului
Dublin, pe baza Articolului 7
din Tratat, ca şi în cazul
Poloniei şi Ungariei: „Ţara
dumneavoastră preia
preşedinţia într-o perioadă
critică în care sunt făcute
propuneri legislative vitale
[…]  („ilustrul” înţelept nu
precizează în favoare cui –
n.n.). Sper că în timpul
preşedinţiei dumneavoastre
nu va exista un al treilea 
caz împotriva guvernului
dumneavoastră. Şi trebuie
să vă spun: nu sunteţi de-
parte de asta […] pentru că
ignoraţi în continuare
recomandările Comisiei de
la Veneţia […] Vă doresc să
fiţi prim-ministrul real al ţării
dumneavoastre, să curăţaţi
mizeria făcută în trecut […]
să faceţi asta fără a face un
compromis cu forţele
corupte din prezent”.

După cum bine se
cunoaşte, adevărul spus pe
jumătate este o imensă
minciună pe care Occidentul
o cultivă dintotdeauna în
favoarea sa, motiv în plus
pentru a da dreptate regulii
universale a diplomaţiei
internaţionale: între ţări nu

există prietenii, doar in-
terese! Dacă prin anii ’40,
Constantin Tănase a lansat
cupletul „De la Nistru pân-la
Don,/ Davai ceas! Davai pal-
ton!…”, în fatidicul ’89,  Bush
şi Gorbi la un loc/ Au dat
României foc/ Ne-au lăsat
fără moşie!/ Haraşo
tovărăşie! Se pare că dom-
nul Guy Verhofstadt n-a
auzit de escrocheriile occi-
dentale comise în România
de: E.A.D.S., Microsoft,
Bechtel, Gabriel Re-
sources…& Co, astfel încât,
în concepţia oratorului,
corupătorii occidentali nici
usturoi n-au mâncat, nici
gura nu le miroase. Cu tot
tărăboiul pro şi contra Brex-
itului, prăbuşirea Imperiului
celor 12 stele este
previzibilă, iar singura mu-
tare decisivă a României pe
tabla europeană de şah este
ROexitul. Cât încă nu sun-
tem deposedaţi de toate
bogăţiile solului şi subsolului
precum a procedat – cu 
voia autorităţilor autoh-
tone -, „Holzindustrie
Schweighofer”. Pe fondul
frământărilor interne şi glob-
aliste, întrebat într-o
conferinţă de presă dacă își
mai dorește un mandat de

guvernator, matusalemicul
C.F.R.-ist (Council on
Forign Relations Comisia

Trilaterală), cel mai longeviv
guvernator de Bancă
Centrală din lume, B.N.R.-
istul  Mugur Isărescu a bătut
şaua să priceapă Parlamen-
tul României: „Într-adevăr,
Parlamentul va hotărî!”. Nu-
i de mirare că unul dintre
parlamentari, sătul de
monopolul lui Mugurel a ri-
postat: „Haideți să nu 
trăim acest mit al
indispensabilității față de
cineva. Cimitirul e plin de
oameni de neînlocuit. Mugur
Isărescu a depășit cu cinci
ani vârsta de pensionare.
Puțină tinerețe și mai multă
viziune nu ar strica nici la
B.N.R.” 

Domnule guvernator
(încă), având în vedere fap-
tul că gaura covrigului
dumnevoastră s-a micşorat
vizibil, presupun că veţi ben-
eficia de o pensie ce vă va
asigura un „trai decent”, aşa
că, subscriu observaţiei par-
lamentarului şi vă urez drum
bun şi viaţă cât vă va da Cel
de Sus, până la Judecata de
apoi!

●



4 Tichia de politician

Spiritul IncoruptibilSpiritul Incoruptibil

Grid 
Modorcea

NN-am făcut politică.
Dar dacă ar fi să fac, m-aș
înscrie în Partidul Spiritul In-
coruptibil. Așa ceva nu
există la noi, dar ar putea
exista. Societatea se află
într-un punct fierbinte în
care un astfel de partid ar fi
benefic. Zilele trecute, de
Centenar, s-a întâmpat ceva
major în București, ba chiar
o minune: instalarea într-un
părculeț de lângă Cișmigiu,
având ca fundal Biserica
Kretzulescu, o statuie
impunătoare a lui Avram
Iancu, un bust, dar cu un
soclu măreț. Nici bustul nu
redă imaginea clasică a lui
Avram Iancu, după picturile
de epocă, un bărbat frumos,
o figură eminesciană, o
imagine care, pentru mine,
face parte din ceea ce ar fi
modelul Spiritului Incorupt-
ibil. Avram Iancu e poate
singurul nostru erou care a
fost un intelectual sută la
sută. A fost avocat, prefect,
avea cunoștințe vaste, mare
ortodox, cu înclinații mistice,
un suflet de artist, cânta la
fluier Doina și alte cântece,
o mare dovadă că și un elit-
ist poate fi în fruntea unei
mișcări revoluționare!

E bine că există aici,
în mijlocul Capitalei, un bust
al Crăișorului Munților, cap
al Revoluției de la 1848,
care a pregătit Marea Unire
de la 1918. Există și un bust
al lui Avram Iancu, amplasat
tot în zilele premergătoare
Centenarului, în Parlamen-
tul României, ca să-l vadă
aleșii neamului, să-l ia ca
model pe cel care s-a pus
pe sine numai în slujba
poporului și a visat o
Românie fericită. Să aibă
corupții sau coruptibilii
mereu în ochi ce înseamnă
un Spirit Incoruptibil, care a
refuzat toate falsele onoruri
și încercările de mituire ale
austriecilor și altor aliați,
care nu vedeau cu ochi buni
cauza unui mare român,
care a luptat numai și numai
pentru drepturile românilor
din Transilvania. Avram
Iancu a fost ceea ce un Nae
Ionescu în definiția
Predaniei numea „românul
verde”, cel ce reprezintă
româmismul curat, așa cum
l-a reprezentat și un Emi-
nescu, și el român verde,
erou incoruptibil, care a fost
și sufletul Congresului de la
Putna, din 1871, care a
alăturat români de pe ambii
versanți ai Carpaților.

Am reamintit aceste
modele pentru că încearcă
azi niște tineri să genereze
o schimbare electorală, an-
cilla unui partid tânăr, eu am
numit-o mișcarea „Oameni

Noi”, gândidu-mă că ar fi
trebuit să aibă în progamul
lor vibrația unui Spirit In-
coruptibil, să fie formată
numai din oameni imuni la
corupție, dar realitatea îmi
arată că ei sunt angajați în
lupta pentru putere, ori asta
înseamnă compromisuri,
belele, corupție, divizări,
conflicte de interese, con-
flicte între doctrină și
practică, între ideal și reali-
tatea conservatoare, care
trage în jos orice progre-
sism, și tare mi-e teamă că
se vor molipsi repede de de-
prinderile luate de la părinții
lor, care i-au învățat să nu
aștepte, să pună mâna pe
ciolan cât mai repede, că
viața e scurtă, mă! Da, așa
o fi pentru ei. Dar pentru un
Incoruptibil, e lungă, să
ajungă.

La noi, eșantionul
secund al partidelelor, adică
partidele de tineret, au în-
ceput ca revoluționari și au
sfârșit ca părinții lor corupți.
Acum câțiva ani am fost in-
vitat la Neptun la o ședință
de alegeri în conducerea
PNL, aripa tânără, și ce-am
văzut acolo, mi-a fost de
ajuns. Am asistat la ridi-
carea poalelor în cap, la o
adevărată vendetă. Toate
năcăfalele de la maturi, s-au
manifesatat și la tineri.
Dovadă că tinerii de ieri au
devenit corupții de azi. La fel
la PSD. Să ne gândim
numai la ce s-a ales din
Ponta, numit inițial de șeful
lui „noul Titulescu al
României”, care s-a dovedit,
în postura de prim-ministru
fiind, și ofițer sub acoperie,
și plagiator de doctorate. A
devenit simbolul plagiato-
rilor români, care, mai apoi,
a dat-o pe bășcălie, pe
cârcoteală, pe turnătorii or-
dinare, turnându-și pe
capete vechii colegi de par-
tid! Degradarea unui om și a
unui popor este bășcălia,
care este mama neîncred-
erii. Rușinea acestui om e
fără margini. E frate cu alt
hâhâit, Băsescu. Și unul, și
altul, în loc să facă mea
culpa, să meargă la
biserică, să-și ceară iertare
cât trăiesc pentru păcatele
lor, și-au făcut partid, iar bat
toba, iar mint poporul cu
televizorul! Ce credibilitate
mai au? Ce om cu scaun la
cap, nu mai zic de un
neprihănit, îi urmează? Dar
e bine să ne amintim de ei,
ca să facem o diferență față
de ideal și să ne distanțăm
cât se poate de mult de
albia lor murdară. Au furat,
au făcut rău, dar poporul îi
iartă. Iartă, dar nu uită.
Dovedește că Spiritul In-
coruptibil se află în el, el îi
dă putere.

A existat așa ceva în

istoria poporului român?
Dacă citiți piesele de teatru
ale lui Eminescu, cele is-
torice din celebrul său Do-
decameron, în afară de
Decebal nu există eroi in-
coruptibili. Toți domnitorii,
toate personajele, chiar și
Grue Sânger, alcătuiesc o
cumplită istorie a trădării și
crimei. Însă criteriul judecății
rămâne cinstea, morala, pe
care Eminescu o punea
deasupra legii, caracterul
dreptății, iubirea de neam ca
instrument pus în sjujba
adevărului. Țara rămâne cri-
teriul judecății unui erou sau
altul, al acțiunilor lui. Sigur,
marii eroi trebuie judecați în
contrext istoric. Nu poți fi in-
coruptibil într-o lume de
păcătoși în care numai
legile iadului sunt iubite. E
nevoie de un spirit de drep-
tate al epocii. Poporul
rămâne călăuza acestui
spirit. El este Opozița pură,
adevărată. Dacă eroul nu se
rătăcește de popor, șansa
ca valoarea sa morală să tri-
umfe, ca toate calitățile sale
incoruptibile să fie aplicate,
este mare.

În acest sens, eu
cred  că în istoria României
au existat incoruptibili. Rar,
dar au existat. Un caz l-am
arătat, Avram Iancu. Apoi
Bălcescu și alți pașoptiști.
Iar mai departe, dacă l-am
asimila pe Decebal ca
român, pe ideea că vlahii
sau rumânii se trag din daci,
deși romanii n-au spus că
se trag din daci, dar valahii
au spus că se trag de la
Râm (Roma), am putea
afirma că a fost un
conducător incoruptibil. In-
coruptibili, până la un punct,
au fost și Mihai Viteazul,
Vad Țepeș, Ștefan cel Mare,
Mircea Cel Bătrân, Horea,
Cuza, Carol I, Ion An-
tonescu, ca și haiduicii
României, mânați de un
spirit de dreptate și libertate.
Oamenii de rând, care nu
intră în cărțile de istorie
decât ca turmă, la grămadă,
au avut mai mulți oameni in-
coruptibili decât eroii
consemnați. Și adevăratul
Spirit Incoruptibil cred că
trebuie să fie anonim. Un
personaj ca Roman Bodei
dintr-o piesă a lui Eminescu
(e vorba de Grue Sânger,
comparabilă cu Macbeth),
face mai mult decât
Lăpușneanu și alți domnitori
ce s-au dovedit ucigași.
Anonimatul este adevărata
trăsătură de caracter a unui
spirit incoruptibil. Fiindcă el
n-o face pentru glorie, pen-
tru bani, pentru avantaje
materiale de nici un fel. O
face pentru dragostea
imensă de neam, pentru a fi
aproape de ceea ce ne
învață Iisus, modelul In-

coruptibilului Absolut: „Eu
sunt Calea, Adevărul și
Viața”.

Dar acest spirit a
dispărut aproape total în co-
munism, care a devnit o
plagă a jafului numită
„burghezia socialistă”, o
pătură care purta masca
incoruptibilității, a onoarei,
cinstei, omeniei etc., dar ca
mărul putred pe dinăuntru.

Neocomuniștii de
azi îi continuă, sunt efectul
desăvărșirii lor („omul nou”
nu s-a împlinit în comunism,
nu i-a priit dictatura, se
împlinește abia acum, în lib-
ertate), adică sunt total
coruptibili, pușcăriabili,
asimilați cu ciuma roșie.
Trebuie să mai treacă o
generație-două ca viitorul să
scape de ei. Omul nou, co-
munist, s-a dovedit la fel de
rapace ca și omul nou, fas-
cist. A fi invincibil, ca eroii lui
Sergu Nicolaescu, nu
înseamnă a fi incoruptibil.
Sunt și ticăloși invincibili,
care își pun știința armelor
în slujba răului. Invincibilul
poate fi un monstru. Dar in-
coruptibilul niciodată, fiindcă
el este moral și înțelege în
slujba cui își pune viața.

E fenomenal să-ți
pui onoarea, puritatea
morală, în slujba patriei! A fi
incoruptibil însemană a
avea un ideal uman, o
clarviziune, înseamnă a
construi o cetate nouă, a
omului purificat, a te baza
pe conștiință, a ridica me-
tereze cu știință, a te angaja
pe o cale a adevărului și a
scrificiului. Sacrificiu pentru
adevăr, pentru dreptate,
pentru cinste. Dar prin fapte,
nu prin vorbe. Așa spunea
mitropolitul Andrei Șaguna,
„facta, non verba”, acesta
era dictonul după care s-a
condus întemeietorul spirit-
ului nou al Ordodoxiei
românești.

Dar noile partide,
noile mișcări sunt grăbite.
Vorbăria le omoară. Iar ca
să faci parte din Spiritul In-
coruptibil trebuie să te în-
armezi cu răbdare. Roadele
nu vin peste noapte. Toate
filmele cu eroi incoruptibili
ne învață că lupta se
câștigă numai de cel care
știe să aștepte greșeala ad-
versarului, de cel care
chibzuiește orice mișcare,
care are înțelepciunea
bătrâneții, nu riscul tinereții,
care e impavidă, deși are
capul descoperit, dă cu
coarnele înainte! Este o
pagină din Arta războiului, o
carte scrisă de chinezul Sun
Tzu, în sec. VI înainte de
Hristos, dar cu legi eterne,
aplicată formidabil și azi, ca
într-un film cu Steven Sea-
gal, The Glimmer Man /
Martor incomod (1996),

actor care joacă în toate
filmele rolul Invincibilului in-
coruptibil. Incoruptibili sunt
și Eliot Ness, și Richie
Roberts, eroi care au venit
de hac mafiei italiene și
americane. Ei au generat
personaje SF, ca Superman
sau Spiderman. Istoria a
dovedit că societatea are
mare nevoie de asemenea
eroi. De câte ori ajung la
New York, sunt uimit de cul-
tul americanilor pentru
polițistul de pe stradă, pen-
tru detectiv sau agent,
identificați cu siguranța, cu
spiritul incoruptibil.

Astfel de eroi vin în
general din spațiul gândirii și
faptelor asiatice, căci pre-
supun un antrenament fizic
și mental de excepție, o
desăvârșită stăpânire a
emoțiilor în momentele de
mare cumpănă, ale decizi-
ilor radicale. Asiaticii au știut
să combine mai bine decât
occidentalii, europenii în
general, credința cu
acțiunea.

Marii eroi europeni,
începând cu eroii
antichității, au avut mai mult
o imagine estetică, dar ar-
monia lor, perfecțiunea, s-
au pierdut pe drum în
marasmul unei religii, care
avea să pună mai presus
Biserica decât Dumnezeu.
Eroul pătruns de spirit in-
coruptibil este un soldat al
lui Dumnezeu, nu al bis-
ericii, mai ales în forma în
care există azi. El nu este
parabolan, el nu face parte
din poliția bisericii, nu crede
că se poate obține ceva de
durată dacă se face cu
forța.

Eroul spiritului in-
coruptibil este un justițiar, un
model de cinste absolută.
Dacă cineva ar înființa la noi
Partidul Spiritul Incoruptibil,
sunt sigur că ar avea mulți
adepți și ar fi ca o speri-
etoare pentru corupți, un
simbol al cinstei, un reper
pentru românism, ca statuia
lui Avram Iancu din Parla-
ment sau din centrul Capi-
talei.

●



Ghimpele Națiunii

BNR și răul cel mai mic posibil…BNR și răul cel mai mic posibil…

Cezar Adonis
Mihalache

NNu este o simplă
criză valutară și nici un atac
speculativ pe leu venit de
nicăieri… Chiar dacă așa ar
părea la o prima analiză…
De fapt, suntem în vârtejul
unor însăilări post legislative,
cu un vădit caracter penal,
menite atât a distrage
atenția, a „divide” opiniile
celor puțini rămași să veg-
heze la integritatea Statului
Român, acum și a instituțiilor
sale financiar-bancare aflate
sub un violent atac sistemic,
dar și pentru a împărți apoi
profiturile speculative spre
poluri de interes care
depășesc cu mult linia de
convergență dinspre Răsărit.

Greșeala atacatorilor
este aceea că singuri au de-
voalat scopul acțiunii. Au
suprapus câteva lovituri în
sistem care, disparate, ar fi
putut părea accidentale ori
conjuncturale. Ba, chiar dacă
am fi avut concomitent
această devalizare a leului,
pentru a sugera iminența
unei crize valutare,
dimpreună cu un sesizabil,
dar greu de dovedit, atac
speculativ pe leu, tot ar fi fost
dificil de speculat pe tema

unor acțiuni la adresa
stabilității naționale, cu
scopul de a falimenta și dis-
truge România. Dar lucrurile
au venit într-o succesiune de
atacuri de tip berbece date
cu un tot mai puțin străveziu
cal troian cu frâie guverna-
mental-pesediste.

Este suficient să
mergem la momentul în
care, nu cu foarte mult timp

în urmă, puterea pesedistă,
luând guvernarea, a încercat
să-și subordoneze, prin lege,
Banca Națională. La acel
moment, acțiunea era privită
strict din perspectiva unei
acțiuni de pesedizare a unei
alte instituții vitale a Statului
Român. Astăzi poate
înțelegem că adevăratul
scop viza reducerea oricăror
posibilități neagreate de
PSD-ul guvernamental,
Trădător de Țară, de

intervenție pe piața bancară.
Căci, dacă astăzi BNR ar fi
fost subjugat Guvernului și
holerei vâlcoviste, cu
normele interne de organi-
zare/funcționare „revizuite”,
pentru a fi transformată într-
o anexă, în mod cert nici nu
am mai fi avut această suc-
cesiune: criză valutară, atac
pe leu… Ci am fi asistat di-
rect la politica

intervenționistă a guvernului
de vânzare a țării până la ul-
tima cărămidă.

Mai mult, încercările
de a se sugera că tot ceea
ce se întâmplă acum
reprezintă o criză valutară
(practic, cel mai mic rău din
ceea ce se învârte
amenințător peste noi!),
stârnită din afară, dinspre o
convergență predictibil a fi
din afara UE, căci, din Eu-
ropa nimeni nu ar fi stârnit

așa ceva, nu la adresa unui
stat membru, pentru că s-ar
fi riscat declanșarea unei
prăbușiri de tip domino (de-
sigur, nimic nu este imposi-
bil, mai ales într-o Europă
lovită, decapitalizată în liniile
ei tradiționale) s-au transfor-
mat hiar ele în semnale de
alarmă.

O criză valutară nu
este periculoasă atât prin
prezența ei pe piață cât mai
ales prin deciziile greșite ce
ar putea fi luate pentru a o
contracara. Mai ales că se
încearcă apăsarea pragului
psihologic al cursului pentru
a determina BNR să
intervină prin exact ceea ce
au nevoie atacatorii, din inte-
rior și exterior, în acest mo-
ment: diminuarea rezervelor
valutare pentru susținerea
imediată a cursului. Apoi,
după coborârea rezervei va-
lutare sub un anumit prag,
sau chiar epuizarea ei, vân-
zarea rezervelor de aur…
Urmată de mezarea, de data
aceasta direct de către
guvernanți, a ultimelor rez-
erve de salvgardare pe care
le-ar mai avea România, nu
în pragul, ci într-un faliment
de țară.

Evitarea colapasului
stă astăzi în mâinile unuia
dintre cele mai hulite person-

aje postdecembriste. Ma-
tusalemicul Mugur Isărescu.
Și oricâtă neghină a semănat
acestea vreme de decenii
prin portofoliul sistemului
bancar, și portofelele noas-
tre, astăzi avem nevoie de el.
Căci paria de ieri este soluția
de azi pentru a evita un
dezastru… Este paradoxal,
dar asemenea liane întor-
tocheate se nasc din ger-
menii pe care somnul rațiunii
unei națiuni i-a hrănit prin
nepăsare și delăsare.

Dacă Banca
Națională nu va interveni și
va lăsa cursul liber, fără a
intra pe piață cu vânzări de
valută pentru a susține,
oricum temporar, leul, vom
mai avea o șansă. Dar
numai BNR nu poate apăra
țara. Este nevoie de în-
trunirea CSAT -ului și de in-
trarea în forță în frontul celor
ce atacă România, apelând
inclusiv la rapoartele servici-
ilor secrete, impunându-se 
și activarea acțiuni-
lor penale împotriva
vânzătorilor de țară.

●

Prognații postdecembriștiPrognații postdecembriști

George
Petrovai

EEste evident pentru
orice om cu scaun la cap că,
în aproape 30 de ani de post-
decembrism, România n-a
produs nici măcar politicieni
de luat în seamă, necum
vrednici oameni de stat, ci
doar un impresionant număr
de politruci-prognați. Adică
acea hâdă și prosperă tagmă
a trepădușilor cu ifose 
politrucianiste (nerușinați,
semidocți, slugarnici cu șefii
direcți, demagogi), care fac
tot ce le stă în putință ca să
devină la iuțeală prognați fără
cusur – ființe cu frunțile tot
mai înguste și mai teșite, dar
cu fălcile din ce în ce 
mai proeminente și mai
clempănitoare! Și cum
plevușca politică de la noi se
dă peste cap să fie aidoma
marilor rechini dragniano-
tăriceniști, nu-i de mirare că
din ea s-au ridicat și se agită
penibile exemplare, precum
Lia-Olguța Vasilescu, Florin
Iordache, Eugen Nicolicea –
firoscosul, Codrin Ștefănescu
–odiosul, Cătălin Rădulescu
– mitralieră, Șerban Nicolae –
mocofanul, Tudorel Toader –
pehlivanul. 1La drept vorbind,
tot guvernul dăncilesc
(reșapat/remaiat-remaniat/în
continuare tot mai ineficient
pe măsură ce-i mai stufos –
27 de miniștri, circa 140 de
secretari de stat și naiba știe
câți consilieri) este după
chipul și asemănarea coaliției

pesedisto-aldiste, cea care
alcătuiește, sprijină, cîrpește
și, la o adică (a se citi în
premieră mondială) își
dărâmă prin moțiune de
cenzură propriul guvern,
atunci când prim-ministrul
vrea să-și depășească statu-
tul de simplă sculă politică.
Firește, atâta timp cât
nelegiuitul Darius Vâlcov, îm-
puternicitul supernelegiuitului
Liviu Dragnea, își face nest-
ingherit făcutele, Cabinetul
Dăncilă nu poate fi acuzat de
derapaje politice, iar prin
aceasta (grețoasă obediență
și ridicole erecții patriotarde)
el este văzut de propaganda
oficială ca unul performant
(creșterea economică
centrată doar pe consum, re-
spectiv firimiturile azvârlite
bugetarilor și grosului pen-
sionarilor, firimituri care de-
mult s-au dus pe apa
sâmbetei cu inflația și lanțul
scumpirilor, fără ca
guvernanții să-și bată
capetele pătrate cu re-
spectarea legii privind in-
dexarea veniturilor cu rata
inflației), chit că Executivul
nostru de haram este real-
mente catastrofal pe plan
internațional, lucru ce reiese
cu prisosință din ultimul MCV
(Mecanismul de Cooperare și
Verificare) și din atitudinea
constant glacială a oficialilor
euroatlantici, precum și la
capitolele vitale ale politicii in-
terne: consolidarea statului
de drept și a unei Justiții in-
dependente, reducerea
progresivă a enormului  de-

calaj dintre veniturile
nerușinate ale potentaților și
cele minuscule ale săracilor,
datoria externă în
necontenită urcare, nivelul
scăzut al investițiilor (cele mai
mici din ultimii 15 ani), pro-
centul total nesemnificativ de
absorbție a fondurilor eu-
ropene pentru modernizarea
infrastructurii (tot mai departe
de celelalte țări din Uniunea
Europeană, România zilelor
noastre își trece în contul
izbânzilor câteva cioturi de
autostrăzi), păgubitoarea os-
tilitate cu care actualii câr-
muitori tratează mediul privat
intern și extern (vezi recenta
„taxă pe lăcomie” impusă
băncilor de către furioso Or-
lando al finanțelor românești,
o altă găselniță cu care polit-
ica pesedisto-aldistă speră să
facă rost de bani pentru
bugetul încă nefătat și care,
de fapt, ca un necruțător
bumerang se va întoarce îm-
potriva românului de rând),
starea precară a agriculturii
(pe bani împrumutați cu
dobânzi consistente, în con-
tinuare importăm cantități
însemnate de alimente, multe
dintre ele zdravăn infestate),
a sănătății românilor (unde
sunt cele opt spitale re-
gionale promise de pesediști
în campania electorală?) și a
educației într-un sistem de
învățământ distorsionat (pro-
grame școlare aberante, ex-
amene de fațadă, manuale
doldora de erori), respectiv
într-o societate atât de
bulversată în plan moral-spir-

itual („Cine muncește, n-are
timp să facă bani”, „Hoțul
neprins e om cinstit”, „Dai un
ban, dar stai în față” etc.),
încât cetățenii cu
discernământ și frică de Atot-
puternic, tot mai anevoie
reușesc să distingă binele de
rău, justul de injust și
adevărul de minciuna
promovată de aleși și ortacii
lor. Aceasta fiind starea de lu-
cruri din actualul Guvern al
României și politica aferentă
lui, printre altele te întrebi
cam care poate fi rostul
vicepremieriței Ana Birchall
(cică se ocupă de imple-
mentarea parteneriatelor
strategice!) și, desigur, care-i
folosul contribuabililor de pe
urma însemnatelor sume
păpate lunar de ea și de
sinecuriștii din subordine?!
1Mă rog, am dat doar un ex-
emplu de irosire a banului
public cu oamenii de în-
credere ai coalizaților la put-
ere, care se subînțelege (sic!)
că trebuie să fie răsplătiți cu
generozitate, mai puțin sau
chiar deloc pentru
competența nicicând
dovedită. Păi da, căci dacă
factorii decizionali ar demon-
stra cel puțin sârguință și re-
spect față de alegători, prin
extensie față de toți
concetățenii, cu certitudine că
alta ar fi imaginea României
în lume, altul ar fi nivelul gen-
eral de prosperitate al
românilor și cu totul alta ar fi
încrederea alegătorilor în
instituțiile statului, îndeosebi
în Parlament și Guvern. Dar

așa, cine seamănă în mod
programatic vânt prin
incompetență, aroganță,
minciună și furăciune pe
rupte din averea poporului,
nu poate să culeagă decât
furtună: demonstrații de
protest, neîncredere atroce în
viitorul mioritic, expatriere în
masă, scârbă față de politică
și cârmuitori, dezinteres cu
carul în raport cu românismul
și chestiunile obștești…

Și iată că, potrivit cu-
tumei eurodemocratice,
președinția rotativă a Consili-
ului Uniunii Europene a
revenit de la 1 ianuarie 2019,
pentru următoarele șase luni,
prognaților Vioricăi Dăncilă,
cică perfect pregătiți din
punct de vedere tehnic 
(ăsta-i cețosul calificativ
întrebuințat de nostima
noastră premieriță la prelu-
area ștafetei), întru re-
zolvarea gravelor și
grabnicelor probleme cu care
se confruntă toți europenii
mai mult sau mai puțin uniți:
Brexit-ul, migrația
musulmană, apărarea, buge-
tul comunitar.

Vasăzică, solidari cu
infractorii și incapabili să ela-
boreze bugetul propriei lor
țări pe anul în curs (la
sfârșitul lunii ianuarie încă 
nu există nici măcar 
proiectul legii bugetului!),
pseudoguvernanții României
pretind că pot să guverneze
Europa!

●


