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„Senzualitatea firească a vârstei

se luptă cu mistica erotică.”

- George Călinescu
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Cezar Adonis

Mihalache

LLa cât sunt de
putori, ar trebui să fim de-a
dreptul uimiți când vin cu
vreo inițiativă în care sun-
tem pomeniți și noi,
cetățenii, pe post de „bene-
ficiari”. Sigur, într-o mirare
de o clipă, pentru că, după
27 de ani, ar trebui să
„pătrundem” mecanismul
parlamentar, ar trebui să
înțelegem că noi că nu sun-

tem beneficiari ai inițiativelor
pe care le tot croșetează
„aleșii” decât din perspec-
tiva pomenirii noastre pentru
a-și justifica ei un alt bine.
Au nevoie de un „cocon” în
care să-și așeze sub
capetele lor mari și majoritar
seci o nouă perniță pentru
dormit somnul în numele
națiunii? Brusc se găsește
câte un mecanism chipurile
necesar nouă!

De fapt, nu știm câte
legi le putem așeza ca fiind
create pentru noi ca benefi-
ciari direcți, unici – este deja
mult prea mult spus, fiind un
lux al democrației pe care
ne-o oferă ei, din prima clipă
în care singuri am pomenit
de nevoia noastră de a ne
raporta la rații („rația de lib-
ertate”), și câte au fost
grosolan puse în seama
binelui nostru pentru
siguranța și liniștea lor.

Pentru că, în mod
real, noi suntem doar niște
„beneficiari” colaterali ai
activității lor pompos cla-
mate pe la tribune ca fiind
spre bine țării. Iar dacă ar
trebui să ne mai surprindă
ceva, atunci ar fi vorba doar
despre originalitatea de care
dau dovadă în crearea unui
alt mecanism prin care să
se izoleze de noi.

Să fie cât mai
protejați de „agresiunile”
noastre cetățenești, să rupă
orice fel de legătură care i-
ar putea face vulnerabili într-
o comunicare directă, să
transfere totul într-un virtual
sau în spatele unei alte
comisii „paravan”.

Să vii ca ales al
poporului să propui un
„ghișeu” în spatele căruia
cetățeanul, alegătorul de
mai ieri în fața căruia te
smereai frângându-și
mâinile de teamă  („Mă

votează/ nu mă votează?!”),
să se ghemuiască timid cu
„ingerințele” lui despre ceea
ce faci tu, „ales al poporu-
lui”, pentru el, este de un
cinism în care nu știi ce
atârnă mai greu: ranchiuna
sau dezgustul pentru noi.
Sau amândouă…

Și poți să-i găsești
orice denumire „catifelată”.
În realitate rămâne același
toc de ghișeu trântit peste
degetele fostului alegător
care deranjează alesul în
afara „programului”, al
orarului ala de felcer elec-
toral, din cele câteva zile în
care viitorul parlamentar s-
ar lăsa și plimbat pe post de
urs pe ulițele cele mai în-
noroiate pentru un vot în
plus.

Poți să-i spui și
„Platformă de discuții directe
între cetățeni și parlamen-
tari”!  Tot un motto al
continuității unei marți
negre, de data aceasta una
a indiferenței și distanțării,
ar fi. Pentru că „platforma”
trebuie să fie chiar parla-
mentarul. Căci pentru asta
primește indemnizații și
banii pentru birourile „din
teritoriu”. Să stea acolo să
comunice direct cu
alegătorii. Nu să vină să
propună un mecanism prin

care cetățenii să-i lase în
căsuța postală, electronică!,
întrebările și propunerile lor.

Ba, pentru a arăta
câte de hidoși devin în
încercările lor de a-și ține
burțile acolo, în spatele unor
uși pe care țara nu are voie
să le deschidă, nici măcar
să-i mai deranjeze cu plicuri
și inițiative, aleșii ar vrea și
crearea unei comisii, per-
manente, „pentru relația cu
societatea civilă”. De va
ajunge Parlamentul o sumă
de comisii.

Chipurile ar trebui să
existe și în Parlament un
asemenea mecanism, atâta
timp, cât la Guvern,
funcționează un minister
pentru dialogul social, iar
cetățenii „au nevoie de un
contact permanent
instituționalizat”. Doar că ex-
ecutivul nu a fost ales direct
de cetățenii și nu are nici
birouri teritoriale, cu sec-
retare, mașini și diurne, or-
dinea este aleatorie, pentru
„a comunica mai bine cu
cetățenii”, pentru „a propune
direct amendamente,
inițiative legislative pe care
noi să le putem lua în
discuție” (dixit, Eugen
Tomac – PMP)…

Or, în curând, o să
propună să fie votați tot din
spatele unor platforme, să
nu se mai deranjeze nici
măcar cât să meargă pe la
întruniri.

●

Noua „Casă Verde”?!…Noua „Casă Verde”?!…

Radu

Golban

SSă facem un exerciţiu
de imaginaţie. Să pre-
supunem că pur şi simplu în
România se înfiinţează 
o organizaţie politică, iar
aceasta solicită în instanţă să
fie recunoscută drept succe-
soare a Gărzii de Fier. Iar un
tribunal e de acord. După
care, la scurt timp, statul
român îi retrocedează toate
bunurile Mişcării Legionare

care au fost pe bună dreptate
confiscate atunci când Garda
a fost declarată extremistă,
ilegală şi criminală. Şi, în fine,
se ne mai imaginăm şi faptul
că ar obţine câştig de cauză şi
s-ar alege cu bunuri în valoare
de miliarde de euro care până
ieri au aparţinut statului
Român. Care ar fi efectul?
Reacţia opiniei publice
naționale şi internaţionale şi a
instituţiilor din lumea întreagă
– ca să nu mai vorbim de
reacţia guvernelor – ar fi in-
stantanee şi năpraznică.
România ar fi literalmente
pusă la zid. Cum să încalci
legile interne care au declarat
criminală Mişcarea Legionară,
au dizolvat-o şi i-au confiscat
bunurile, precum şi legile
internaţionale, că să nu mai
vorbim de Convenţia de
Armistiţiu, tratat aflat şi astăzi
în vigoare?

Imposibilul a fost făcut
posibil. Pentru că, iată, 
Grupul Etnic German, o 
altă organizaţie criminală
declarată şi sancționată ca
atare prin Convenţia de
Armistiţiu şi printr-un decret
semant de Regele Mihai, a
devenit, în urma deciziei
judecătoriei Sibiu, izvor de
uriaşe drepturi patrimoniale
pentru Forumul Democrat al
Germanilor din România.
Care astfel a luat cu japca
imobile şi alte bunuri estimate
la o valoare plasată între 14 şi
18 miliarde de euro, 
conform estimărilor Ministeru-
lui Finanţelor.

Ceea ce Mişcarea
Legionară încă nu a reuşit, a
reuşit Klaus Iohannis care a
condus Formul German şi

care a reuşit să obţină nu
numai recunoaşterea statutu-
lui de succesor al organizaţiei,
în speță criminalul Grup Etnic
German, dar şi să primească
totalitatea bunurilor acesteia.
Pentru sutele de imobile pre-
luate în mod ilegal şi prin
încălcarea flagrantă a
tratatelor internaţionale, statul
român, în noua sa calitate de
chiriaş, plăteşte chirii care în-
sumate ating sume exorbi-
tante.

Toată această in-
ginerie a fost montată şi

finalizată de Klaus Iohannis în
intervalul 2007-2014, an 
în care acesta a câştigat
alegerile prezidenţiale. 

Aceasta după ce, în
prealabil, a primit Crucea de
Fier pentru merite deosebite
aduse statului german,
printru-un decret semnat de
Angela Merkel. La sfârşitul
anului 2011, Cancelarul de la
Berlin vizitase România 
şi solicitase retrocedarea
proprietăţilor confiscate în
beneficiul Forumului Democ-
rat al Germanilor din Româ-
nia, condus de domnul Klaus
Iohannis. Dacă acest detaliu
contează cumva, mai
precizăm că la procesul
nelegiut în care s-a stabilit
succesiunea, Primăria Sibiu,
condusă tot de Klaus Iohan-
nis, a refuzat să facă opoziţie.
În ciuda faptului că multe din-
tre bunuri erau la acea dată
proprietatea primăriei.

Să ne întoarcem 
la exercițiul nostru de
imaginaţie. Cum ar fi fost dacă
aceeaşi afacere criminală ar fi
favorizat Mişcarea Legionară?
Nu ar fi luat foc o lume
întreagă? Cât înseamnă 15
miliarde de euro la care se
adaugă chiriile plătite lunar?
Ce s-ar putea face cu aceşti
bani pentru bătrâni, pentru
spitale, pentru învăţământ, şi
chiar pentru etnicii germani –
câţi au mai rămas. Pentru că,
atenţie, din această mega
potlogărie ei nu beneficiază
cu nimic.

●
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Corona regală e o piesă de muzeu! România este Republică!Corona regală e o piesă de muzeu! România este Republică!

Maria Diana

Popescu

AAşa-zisa „Mişcare
pentru regat şi coroană” a de-
marat o acţiune sortită
eşecului – o ofensă sinistră la
adresa Republicii România –
solicitînd Parchetului General
ca Ministerul Public să inves-
tigheze şi să constate nuli-
tatea absolută a formei
republicane de guvernămînt a
României. Ar fi o pierdere
inutilă de spaţiu să redau
aberantul comunicat, care
pretinde anularea unui fapt is-
toric la care şi-a adus
contribuţia benevolă şi fostul
rege Mihai. Mai mult, a girat
cu însăşi prezenţa și acordul
său noul regim instalat de
ocupantul Țării. Iată cît tupeu,
cînd există, negru pe alb, doc-
umentul de abdicare semnat
de fostul rege! Nicăieri, în
lume, nu a existat, vreodată,
un demers similar.
Dimpotrivă, Austria, Franţa,
Italia au interzis
descendenţilor regali să intre
pe teritoriul lor. De reţinut este
că „monarhia, sub orice
formă, e o insultă la adresa
umanităţii” (Mark Twain). Însă,
cîtă vreme există naivitate,
neştiinţă şi ignoranţă, oameni
precum doamna Margareta
Duda, soţul acesteia, Radu
Duda şi toate neamurile lor
vor trăi în lux pe spinarea
românilor şi vor avea slugi la
curte. Acelaşi Radu Duda, în
2009, şi-a anunţat candi-
datura la preşedinţia
României! Voia cu orice preţ
putere, nu conta dacă puterea
îi venea de la un regat morga-
natic sau de la republicanul
palat Cotroceni. Ciufulit bine
de opinia publică, s-a retras
din cursă.

Statul român nu-şi
mai poate permite întreţinerea
unor fantome ale Istoriei, ex-
cesiv de costisitoare. Banii
trebuie să ajungă, nu la ei, ci
la pensionarii care au muncit
peste 40 de ani pentru Româ-
nia, pe şantiere, în fabrici şi
uzine şi în agricultură şi au
lăsat o zestre poporului
român, pe care au jefuitt-o şi
au vîndut-o, pe nimic,
„democraţii”. După semnarea
negociată din 1947 a actului
de abdicare, regalitatea
compromisă nu mai are statut
legal în România! Membrii cu
dublă cetăţenie ai familiei fos-
tului rege, atunci cînd stau pe
teritoriul Ţării noastre, trebuie
să se supună legilor şi
Constituţiei României. Şi în
monarhia constituţională,
monarhul se subordonează
Constituţiei ţării respective.
Despotismul Caselor Regale
a fost de multă vreme abolit în
Europa, astăzi fiind doar un
blazon anacronic, un simbol al
vremurilor apuse, dar pentru
care profitorii stăruie cu
încăpăţînare în goana după
privilegii, lux şi onoruri. Noi
trebuie să lăsăm Ţara,
castelele, pădurile, apele,
terenurile agricole, drept

moştenire copiilor noştri, nu
progeniturilor unor străini de
neam! Cît priveşte demersul
anticonstituţional al fantomat-
icei „case regale” este valabil
pentru puţinii naivi care mai
cred în poveştile cu regi şi
regine care au acaparat de la
popor domenii şi castele,
retrocedate fără cap.

Românii n-au cum să
uite că prinţul scăpătat, Carol
I, alias Karl Eitel Friedrich
Zephyrinus Ludwig von de
Hohenzollern-Sigmaringen, a
venit în România cu două val-
ijoare, pentru ca la moartea
sa, după mai bine de patru
decenii de domnie, să fie pos-
esorul unei „neortodoxe” şi
colosale averi. Legal, aceasta
– fără să mai discutăm modul
cum a fost obţinută – era a
„Domeniilor Coroanei”, adică
a instituției, nu a persoanei
monarhului, acesta fiind
chiriaș vremelnic precum Io-
hannis la Cotroceni. Românii
n-au cum să uite că fostul
rege Mihai, în 1938, a prînzit
cu Hitler şi a cinat cu Musolini.
În 1945 a fost decorat de
Stalin cu Ordinul „Победа”
(Victoria), apoi, în 2005, de
Putin, pentru „merite” neui-
tate. Românii n-au cum să
uite că, şef al statului fiind,
pentru a-și păstra tronul,
Mihai nu l-a graţiat pe
Mareşalul Ion Antonescu, deşi
avea puterea, pentru a-l salva
de execuţia-măcel de la
Jilava, din 1946, ordonată de
Stalin. Românii n-au cum să
uite că cetăţeanul Mihai a
semnat infama şi mincinoasa
Declaraţie de la Budapesta,
din 1989, în detrimentul
românilor şi României!
Aşadar, cum să nu suspin şi
eu: Regele, ah, regele! Vai de
noi!

De la 1866 încoace,
regii străini au tot agonisit
averi fabuloase, jefuind
poporul. Grav e că generaţia
tînără e forţată să înghită
propaganda făcută aşa-zisei
case regale, de către manipu-
latorii din politica şi mas-
media românească. Da,
membrii familiei ex regelui
Mihai au de moştenit şi de
împărţit Medalia „Победа” a
bunicului Mihai, primită de la
tătucul popoarelor, Josif Vis-
sarionovici Stalin, ca
recompensă pentru serviciile
aduse U.R.S.S. în Al Doilea
Război Mondial, adică pentru
trădarea Ţării, la 23 august
1944. Deci, care Rege, care
coroană a României, care
regină, Dumnezeu s-o ierte?
Răposata s-a căsătorit cu
Mihai după abdicare! Oficial,
nu a fost niciodată regină! 

Abdicarea a înseam-
nat renunţare definitivă la
tron. Fiicele lor nu au cum să
fie prinţese, pentru că tatăl lor
a fost un simplu cetăţean
elveţian, acum, tot simplu
cetăţean cu dublă cetăţenie.
Că fiica sa, Irina a fost
arestată şi condamnată în
S.U.A. pentru droguri, alcool
şi organizare de lupte
sîngeroase ilegale cu cocoşi

dresaţi, este un aspect şi mai
compromiţător al „casei”.

Fostul rege Mihai a
trădat Ţara şi poporul român.
Folosind sintagme precum,
„regele României”, „tronul
României”, jurnaliştii, în capul
cărora avem şi preşedinte şi
rege, iar România este şi
Republică şi Regat, sînt de
rîsul lumii. De bună seamă
mulţi dintre cei care cîntă cum
li se cere, nu cunosc nici isto-
ria reală a poporului român,
nici Constituţia României.
Care tron, fraţilor? Se vede aţi
chiulit de la orele de istorie!
Care casă regală!? România
este Republică! Ce rege, care
prinţi şi prinţese? Ipocriţii,
trădători ai României mod-
erne şi trăgătorii de sfori în
timpul loviturii de stat, sînt în
stare acum să lustruiască
pantofii abdicatului, datorită
căruia Rusia s-a trezit cu
România la picioare, apoi,
condamnată la comunism cu
aprobarea Aliaţilor, a lui Chur-
cill, personal, printr-o fițuică.
Elita intelectualilor şi a militar-
ilor României a fost atunci
aruncată în puşcării, „re-
educată” sau asasinată.
Mulţumiţi-i din inimă pentru
acest cataclism naţional, fos-
tului rege. Ba, Traian Băsescu
voia să ni-l servească pe Paul
Lambrino, posesorul unui
dosar penal cu fraude uriaşe,
ca prinţ de România! Franţa,
Germania, Austria, au avut
regi în istorie, însă după
abolirea monarhiilor n-a mai
avut nimeni obrăznicia să
vorbească despre prinţi
moştenitori şi regi.
Preşedintele Republicii
România, Klaus Iohannis, a
avut inconştienţa să comită
gafa de a afirma public că are
un rege. Domnul Mihai, Dum-
nezeu să-i dea zile cîte o mai
avea, a fost rege, dar a abdi-
cat, negociindu-şi doar
siguranţa sa şi a familiei sale.
El n-a trăit în exil, ci în par-
adisul elveţian cu rentă
republicană, pe care patriotul
Nicolae Ceauşescu i-a sus-
pendat-o.

Cine sînt cei care mai
cred într-o casă regală, care,
legal, nu mai există, în acest
ev capitalist, decît ca simbol?
Aceia care credeau că
teroriştii au tras în timpul lovi-
turii de stat din 1989, din toate
poziţiile! Casa regală poate fi
doar un muzeu cu exponate
vii, precum muzeul figurilor de
ceară Madame Tussauds sau
Muzeul comunismului. Potrivit
„Capital”, aşa-zisa casă
regală a României ocupă
locul 81 în Top 300 Capital
2015, cu o avere de 58-60
milioane de euro, 4 castele,
trei imobile şi un teren în
Bucureşti, imobile şi terenuri
în Sinaia, cîteva cabane în
zona Azuga-Predeal. Fostul
rege ar fi trebuit să-şi
elibereze conştiinţa, să
mărturisească public abdi-
carea, „spovedania” făcută lui
Groza şi negocierea cu
acesta, la ordinul lui Stalin. Să
prezinte scuze urmaşilor

soldaţilor-martiri, duşi de Ar-
mata Roşie în minele din Don-
bas, în Kazahstan sau în
tundra siberiană, unde le-au
rămas osemintele. Scuze
pentru asocierea cu con-
damnarea la moarte (prin re-
fuzul graţierii) a Mareşalului
Antonescu şi a celorlalţi trei
colaboratori.

Ei bine, toţi
moştenitorii ex regelui, armata
de trîntori, prinţese, prinţi şi
ce-or mai fi, dacă ar obţine
ceea ce urmăresc, ar
însemna să nu mai călcăm
cum vrem pe pămînt româ-
nesc, pentru că moşiile lor
întinse ar fi proprietate
privată. Că n-a fost un rege de
ispravă ştie toată lumea, dar,
mai tîrziu, după abdicare, în
Elveţia, a reuşit să-şi asigure,
material, pe viaţă urmaşii.
„Constituţia nu poate garanta
averile lor, provenite exclusiv
de la poporul român. Ar fi o
contradicţie şi o încălcare. La
proclamarea Republicii, în
mod legal, această avere
revenea naţiunii. Ne-am
săturat de moştenitori
inventaţi peste noapte de
avocaţii lor, bine plătiţi.”
Aşadar, să încheiem cu
eroizarea istoriei malefice a
dinastiei de Hohenzollern-Sig-
maringen, alăturarea acesteia
numelui regal fiind interzisă
chiar de împăratul Wilhelm al
II-lea, cînd, Ferdinand, singu-
rul dintre cei patru, a socotit
că interesul poporului român
este deasupra Monarhiei!

„Monarhia e ca o rîie,
odată ce o iei, nu mai poţi
scăpa de ea, adică este
ereditară, se transmite din
tată în fiu, fiţi atenţi ce vă
doriţi.” Un rege nu-l poţi alege
periodic, ăştia iau ţara în
stăpînire pînă la moarte, apoi
o lasă moştenire progeni-
turilor (fie ele și cu defectele
lui Nero), de parcă ar fi a lor.
Casa regală e o piesă de
decor în registrul teatrului ab-
surd al „Scaunelor” lui Eugen
Ionesco, regizată din afară, o
dovadă de slugărnicie a
autorităţilor de la Bucureşti,
care nu mai reprezintă demult
România, ci marasmul Noii
Ordini Mondiale. „Dacă Iohan-
nis a dat cu semnătura în
cartea de condoleanţe a Anei
de Bourbon, înseamnă că a
încălcat Constituţia Republicii
România, fiind de acord cu
existenţa unui fals istoric! Io-
hannis poate fi suspendat
pentru încălcarea Constituţiei
care prevede explicit că forma
de guvernămînt a României
este Republica. Chiar nu vede
nimeni ca s-a suspendat sin-
gur?”, scrie domnul Zagura.
Sper că vă amintiţi că Familia
regală britanică n-a fost la fu-
neraliile Annei de Bourbon!
Nici casele regale din Spania
şi Danemarca, potrivit listei
transmisă presei de Biroul de
Presă al fostului rege Mihai.
De ce? Pentru că s-au gîndit
că România este Republică,
iar prezenţa la înmormîntarea
unei pseudo-regine le-ar
aduce deservicii de imagine.

Nici măcar prinţul Charles, cel
care are fantezii erotice cu
Transilvania noastră, n-a fost
prezent. După abdicare,
Kaput, nu mai are dreptul la ti-
tlul de rege, deci, Anna nu
poate fi numită regină! Nici
soţul reginei Elisabeta a Marii
Britanii nu este numit rege, ci
prinţ consort. Cît vă mai tre-
buie, fraţilor, să vă treziţi din
adormire şi manipulare? Cum
acceptaţi tot circul acesta
grotesc? Se face mare
tămbălău şi se aduc acuze
pentru banii pe care Primăria
Capitalei îi dă Catedralei Nea-
mului Românesc! Păi, bine,
fraţilor, sumele uriaşe cheltu-
ite cu Mausoleul regilor de la
Curtea de Argeş, ditamai
construcţia unde vor fi
înmormîntaţi străinii de nea-
mul nostru, care au capturat
averile naţionale, nu v-au sărit
în ochi?

Pentru că am intrat pe
terenul marcat fraudulos de
maidanezi, mă voi alege, din
nou, cu mîrîieli şi muşcături.
Potăile îşi apără cu străşnicie
osul îngropat. Dar trebuie luaţi
de zgardă şi siliți să înveţe
Constituţia şi legislaţia
internaţională. 

Dacă te împotriveşti
manipulării, adică, dacă refuzi
să crezi că nişte maidanezi
aruncaţi în curtea României
de valurile tulburi şi violente
ale istoriei sînt cîini de rasă
nobilă, eşti atacat şi muşcat
cu periculoşii colţi ai impos-
turii. Jurnalistul Ion Cristoiu
spune aşa: „Ca istoric Regina
Ana nu înseamnă pentru mine
nimic”, Regina Ana a fost doar
atît: Soţia fostului Rege Mihai.
Nici măcar soţia regelui Mihai
în anii de domnie
constituţională a acestuia:
1940-1947. A devenit soţia lui
Mihai după Abdicarea din 30
decembrie 1947.” Deci,
tovarăşi „mișcători pentru
regat şi coroană”, cînd, unde,
cine a încoronat-o ca regină
pe Anna de Bourbon? De
unde, Anna de România?
Documentul de abdicare a
regelui Mihai clarifică definitiv
statutul fostului rege, pe cel al
aşa-zisei prinţese
moştenitoare, Margareta, dar
şi pe cel al Annei Antoinette
Francoise Charlotte Zita Mar-
guerite de Bourbon-Parma,
născută la Paris la 18 sep-
tembrie 1923, care a avut
cetăţenia franceză, elveţiană,
engleză, dar nu a solicitat
niciodată cetăţenia română şi
nici nu a dorit să înveţe Limba
Română.

- continuarea în pagina a 4 -a
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Corona regală e o piesă de muzeu! România este Republică!Corona regală e o piesă de muzeu! România este Republică!

- urmare din pagina a 3-a

LLa 10 iunie 1948,
Anna s-a căsătorit cu
cetăţeanul Mihai Eitel von
Hohenzollern-Sigmaringen
care n-a fost încoronat
niciodată ca Rege al
României. Tatăl lui Mihai,
Carol al II-lea a abdicat şi şi-
a lăsat progenitura pe post
de surogat, iar Anna nu a
avut niciodată coroană
regală, ca să fie numită
Anna de România!
Căsătoria sa s-a produs
după ce România a devenit
Republică la 30 decembrie
1947, şi a avut loc în Grecia,
la palatul unei rude din
partea lui Mihai Eitel von
Hohenzollern-Sigmaringen,
nu în biserică. „Niciodată
Mihai Eitel von Hohen-
zollern-Sigmaringen nu a
depus, în Parlamentul
României, jurământul
prevăzut de Constituţie pen-
tru a deveni Rege al
României. 

Ca urmare, Direc-
ţia Naţională Anticorupţie
(D.N.A.) trebuie să se au-
tosesizeze şi să cerceteze
toate retrocedările ilegale
de palate, castele şi zecile
de mii de hectare de
terenuri agricole şi păduri
către autointitulata «casă
regală»„(Gh. Funar). Vor fi
prinşi cu mîţa în sac, cum a
fost prins şi arestat prinţul lui
peşte prăjit, finul lui
Băsescu, Paul, care avea
tupeul să-şi spună prinţ de
România. Aşadar, pe banii
cui trăiesc urmaşii fostului
rege?, ca un afront adus
marilor eroi, martiri şi
personalităţi ale neamului
românesc? Pe banii Repub-
licii România!, deci din
buzunarele românilor re-
publicani.

„Cine plăteşte
cetăţeanului Mihai pensia
ca fost şef de stat şi pe cea
de veteran? Republica
România din buzunarele re-
publicanilor! Cine plăteşte
întreţinerea castelelor şi
domeniilor unde locuiesc
veneticii hohenzolerni care
au supt şi sug averea
Poporului? Republica
România din buzunarele re-
publicanilor! Cine plăteşte
emisiunea propagandistă
mincinoasă – Ora ex regelui
trădător – de la TVR? Re-
publica România din
buzunarele republicanilor!
Monarhia a ucis mai mulţi
români decât comuniştii”,
scrie doamna profesor
Anuşca. Ca drept
mulţumire, cetăţeanul Mihai
refuză să plătească statului
român taxele şi impozitele
aferente. D. Stanzeleit
consemnează: „Faceţi dom-
nule o anchetă mare: unde
e fostul rege? De 3-4 ani nu

l-a mai văzut nimeni în pub-
lic. Nici măcar la funeraliile
soţiei dumisale. A urât-o că
i-a făcut cinci fete? Mai
trăieşte? Ori e mort? E ţinut
prizonier în castel de cuplul
Margareta-Dudău? Ceva nu
e în regulă!” Sigur, ceva nu
e în regulă. Dacă moare
cetăţeanul Mihai, se vor
cutremura şi vor cădea în
neant toate dudele regale
din arborele lor genealogic.
Aşa că, „dead or alive”, au
interesul să-l ţină departe de
ochii presei şi, cumva, cît
mai mult în viaţă. Mai au
ceva retrocedări pe rol şi
fără domnul Mihai, nu-şi mai
pot intra în posesia
chilipirurilor. Probabil, va

mai trăi, prin manipulare,
pînă la 150 de ani. „Dacă
Margareta ar avea simţul
realităţii ar fi trebuit să se
simtă jignită pentru că în
spatele mamei sale au fost
cocoţate nişte excesive
merite, pe care chiar nu le-a
avut, iar laudele excesive ar
trebui să-i pară monumente
de nesinceritate şi
ipocrizie”, scrie Liana
Ghiorghioff. Se complace,
însă, în aburiri „nobiliare”,
care îi aduc foloase necu-
venite de la bugetul Repub-
licii România!

Cu o impertinenţă
rar întîlnită, adulatorii fostu-
lui rege vor să impună, în
Republica România, o casă
regală ilegală, în condiţiile
unei reale trădări istorice a
Ţării. Rămăşiţele monarhi-
ilor care mai supravieţuiesc
în Europa sînt nişte decoruri
extrem de scumpe, greu de
suportat de popoare, nişte
exemplare opulente, nişte
colonizatori care au adunat
uriaşe bogăţii, subjugînd şi
taxînd popoare şi state,
unele dintre ele şi astăzi,
colonii, imaginea acestor
capete regeşti fiind continuu
alimentată de un întreg
aparat propagandistic.
Anual, familiile regale eu-
ropene primesc sume
uriaşe de la bugetele

naţionale, iar averile lor um-
flate sînt păstrate la secret.
În sînul acestor familii no-
bile, luxul, distracţia şi
lenevia sînt la mare căutare,
fapt pentru care, acuzele şi
criticile cu adresă directă s-
au înmulţit în Europa pe fon-
dul nemulţumirilor sociale.
Membrii caselor regale din
Marea Britanie, Belgia,
Olanda, Luxemburg, Norve-
gia, Spania, Suedia şi
Danemarca au fost acuzaţi
că „aruncă banii pe
fereastră”. În timp ce oa-
menii de rînd sînt puternic
afectaţi de criza fără sfîrşit,
familiile aşa-zis nobile au
zeci de palate şi reşedinţe
în care locuiesc în funcţie

de anotimpuri, au trupe spe-
ciale, servitori, gărzi,
bucătari, grăjdari, cameriste
şi toate armatele de
trepăduşi de la curţile
capetelor încoronate, par-
don, încornorate, aceşti trîn-
tori cheltuind de fapt ceea
ce ei nu cîştigă.

Românii sînt prea
săraci ca să mai finanţeze
de la buget armatele de
servitori şi luxul unei false
familii regale, vinovată de
trădarea Ţării. La muzeu cu
regii şi regalitatea! Poporul
român, sărăcit de penalii
politici şi de stat
postdecembrişti, n-are de
unde să întreţină aceste
păsări de pradă, să
finanţeze o aşa-zisă casă
regală cu suma de 45 de
milioane de euro pe an, în
realitate, ei fiind urmaşi ai
unui dublu trădător de Ţară:
la 23 august 1944 şi în
1989, cînd a semnat infama
Declaraţia de la Budapesta,
care stipula ca Ardealul nu e
pămînt românesc. Un
trădător cu atîtea morţi pe
conştiinţă, ce nu a catadic-
sit măcar o singură dată să
prezinte scuze poporului
român! Margareta nu poate
fi principesă moştenitoare
decît la reşedinţa privată din
Elveţia, de la Aubonne, pen-
tru că, după ce şi-au văzut

sacii în căruţă, ştiuta
locuinţă din Versoix a de-
venit neîncăpătoare pentru
„paraziţii” regali. În Româ-
nia, aceştia nu au de
moştenit decît păcatele
senectuţii sale. România nu
este regat, iar coroana nu-i
decît piesă de muzeu.
România este Republică, iar
Republica nu este un brevet
al comunismului, ci o formă
de guvernare precizată ca
atare în Constituţia
României! Dragi români, nu
uitaţi că fostul rege Mihai
are mîinile pătate cu
suferinţele şi sîngele celor
175.000 de militari români,
luaţi prizonieri de ruşi după
catastrofala „Proclamaţie”

citită – dar nu făcută de el,
la 23 august 1944! Nu uitaţi
că, alături de Ana Pauker,
fostul rege a numit şi girat
personal guvernul comunist
Petru Groza şi ne-a aruncat
sub talpa comunismului
bolşevic. Avem destui regi
de teapa lor în ţară: regii
manelelor, regii lumii inter-
lope, regii şoselelor, regii
asfaltului, regii Cioabă, regii
justiţiei, regele fotbalului,
regii deneaului, regii sereiu-
lui, regii imobiliarelor, regii
morţilor secrete (de la Tinu
pînă la Condrea), regii
corupţiei, ba chiar şi un
împărat. Ce-ar fi ca şi ei să
ceară, în plus, finanţări şi
coroane de la stat?

În concluzie, regele
fără regat, se face vinovat
de cei 45 de ani de comu-
nism, de arestarea şi
asasinarea mareşalului An-
tonescu la comanda lui
Stalin, de trimiterea la
moarte şi deportarea a
175.000 de soldaţi români,
luaţi prizonieri de ruşi prin
ordinului fostului rege, de
condamnarea unor intelec-
tuali, responsabil de geno-
cidul unor strălucite
personalităţi politice şi cul-
turale, a unor jurnalişti şi
patrioţi, care au ales să
moară, decît să trădeze
Ţara, aşa cum a procedat

fostul rege. Dacă ar fi avut
un minim respect faţă de
poporul român, nu se în-
torcea să trăiască din nou
din mila şi naivitatea unora,
revendicînd proprietăţi din
patrimoniul naţional. Dacă
iubea poporul român nu
semna infama declaraţie de
la Budapesta din 1989, prin
care cereau, printre altele şi
independenţa Transilvaniei.
Cel ce a predat România
ruşilor şi a plîns după noi în
exil cu lacrimi de crocodil,
nu a fost decît un rege
necopt şi laş, „un nevoiaş al
minţii”, cum l-a etichetat
marele jurnalist Pamfil
Şeicaru. „Mihai a conlucrat
cu comuniştii pînă la abdi-
care. Le-a făcut jocul şi
aceştia l-au lăsat să plece
nevătămat şi cu averea din
România. Ba l-au mai şi
decorat! Deşi putea să re-
fuze, fostul rege Mihai a
aprobat legea pentru confis-
carea aurului şi valutei în
1947, lege care a băgat mii
de români la temniţă. 

În Arhivele Naţionale
există documentul care
atestă că fostul rege Mihai
s-a înţeles cu comuniştii să
abdice şi nu a fost forţat.
Fostul rege Mihai a mai con-
tribuit la lichidarea ziariştilor
şi intelectualităţii româneşti”,
scrie „Curentul”. „Să ceri
într-o instanţă din România
(care îşi desfăşoară activi-
tatea pe baza legilor aflate
sub autoritatea suprema a
Constituţiei României din
1991/revizuită în 2003 şi
aprobată prin referendum)
anularea efectelor actului de
abdicare din 1947 şi
revenirea la monarhie este
o gogomănie, un demers
stupid a unor aşa-zise elite
prăfuite intelectual) ….În
primul rând, descendentul
lui Carol II-lea, Mihai, a fost
rege ilegal şi ilegitim numit
de Antonescu în prezenţa
Patriarhului. Antonescu a
fost numit Conducător
suprem al statului de Carol
al II-lea, care a anulat in
1938 Constituţia din 1923
prin votul Parlamentului şi
Plebicist….şi tot aşa putem
spune că, la fel, Constituţiile
din 1923 şi 1866 au fost ile-
gale, deoarece au avut la
bază lovitura de stat din
11.02.1866, prin care a fost
detronat Prea Slăvitul Domn
Patriot al Românilor,
Alexandru Ioan Cuza”, scrie
George Florea…

●
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De blestem în bobi de politică!De blestem în bobi de politică!

Cezar Adonis

Mihalache

AAcesta să-i fie
sfârșitul politic? O femeie
care îl face „preș”? Nu tu o
descindere cu mascați sau
măcar o condamnare cu ex-
ecutare?! Până la urmă, să-
i se tragă de soroc în fața
partidului de la o femeie?
Așa de lipsit de strălucire?
Pentru asta s-a chinuit să
ajungă până aici? Pentru
asta a scos morții din
morminte și a desfăcut un
referendum? Sigur, nu e
vorba de orice femeie, ci de
o adevărată „Vrâncioaie”, de
spui că le dă de blestem la
toți cei ce nu-și pleacă
frunțile în fața ei.

Și totuși, atât să
rămână din supraviețuitorul
unei condamnări penale?
Aceasta să-i fie ultima imag-
ine politică: sul la picioarele
ei? Ce deprimant ar fi! Ce
lipsit de însemnătate în epi-
logul unei epopei politice, e
drept, oricum anoste!

Acesta-i pare însă
ultimul tren… Și cum să
spui altfel când îl vezi pe di-

tamai Liviu Dragnea gata să
se ia la harță cu protejatul
lui de până mai ieri? Și cul-
mea, nu pentru dreptatea lui
(în fine, „fake”-urile lui de
adevăr), ci pentru vrerea ei!

Iar adevărul e că nici
de i-ar fi zis „Bombonica” și
parcă tot nu s-ar fi împăunat
așa pentru ea! Deși, mai
știi?! L-a pus dară la zid pe
ditamai premierul pentru a
face auzită vocea de ușă
scârțâită a Găbiței. Cică,
așa este corect, politic! Ea
are voie să îi ia la șuturi pe
Sorin, că vine din „interiorul”
partidului, iar cum PSD este
„un organism viu” (deși nici
a organ molatec nu mai
aduce!), criticile ei sunt
firești. În schimb, pe el, dita-
mai premierul, Liviu Drag-
nea l-a tras de urechi: să
evite răspunsurile politice la
adresa dânsei! De parcă el
nu ar fi tot din același „inte-
rior” de partid!

Or, cum să nu fie jal-
nic un asemenea sfârșit?…
Înainte de o Jilavă cât de
mică, o „tubulatură”, o
Gartea (!) de zăbrele trântită
peste umbra lui, să-l vezi
transformat în berbecele

ei?! Berbecele de asalt al
primăriței contra portiței lui
Sorin!

Ce să fie dară?…
Că bărbații (inclusiv cei
„politici”!) nu se prostesc în
asemenea hal chiar „din în-
tâmplare”. Iar la cât o lasă
să-i dea la rindea pe colegii

din același interior de partid,
mai că îți vine să crezi că i-
a legat de niște bobi. Și n-ar
fi de mirare ca „Vrâncioaia”
să popească, dacă nu tot
partidul, măcar guvernul. Să
facă ea acele „evaluări” de
transhumanță executivă.

Cine pleacă, cine rămâne…
Sigur, ar putea fi

doar o explozie de zel din
partea duduii… Care nu mai
are cu cine să dea de pereți
prin primărie, că s-au
cumințit toți (ăia de au
rămas) și a sărit acum la
gâtul miniștrilor. Că așa e

genul „vrâncioacei”: trebuie
să-și mărească armata de
capete plecate de dinaintea
ei. Că dacă, nu, îi dă cu
blestem de bobi în politică.
Sau de politică în boabe, că
tot aia e! Ea vrea totul în ad-
ministrarea ei de primăriță!

Și metroul, și centura…
Punct. Vorba e: ce faci fe-
meie cu toate? Le duci
acasă, în Voluntari? Și bine
că nu s-a pus direct prim-
ministră! Că era jale prin
țară! Umblau ăștia prin
instituțiile de stat, fie lipiți de
pereți, fie plecați de șale în
postura ghiocelului bugetar!

Întrebarea rămâne,
dară: de ce i-a întors Drag-
nea lui Sorinel pălmuța aia
părintească dată (aproape)
peste dos, la învestirea din
prima zi a ghioceilor, și i-a
trântit-o acum atât de dojen-
itor peste gură? Să tacă?
Să tacă doar când vorbește
ea? Sau de ce?

Oricum, păcat că
nu-i zice lui Sorin și
„Greuceanu”, că poate așa
se lua cu „Vrâncioaia” de la
primărie până o dovedea…
Sau mai știi?!…

●

Din aroganță și prostie rezultă doar ticăloșie!Din aroganță și prostie rezultă doar ticăloșie!

George

Petrovai

CCum nu-i pădure
fără uscături, tot astfel nu-i
popor fără ciurucuri. Iar
dacă facem o necesară
comparație între România și
Japonia, de pildă (două țări
diametral opuse economic
și geografic, dar mai ales
spiritual și atitudinal), atunci
concluzia se impune de la
sine: Cu cât e Dumnezeu
mai milostiv, cu-atâta-i omul
mai parșiv!

Într-adevăr, căci
dacă românii au primit de la
Creator cu carul (trecut fab-
ulos, țară nepereche în
ceea ce privește bogățiile
solului și subsolului), niponii
au primit doar cu paharul
(trecut situat între incert și
modest, arhipelag fără egal
în ceea ce privește
frecvența cutremurelor și
taifunurilor). Dar în pofida
diferenței ca de la cer la
pământ dintre coordonatele
natural-existențiale (climă,
sol, resurse etc.) ale celor
două popoare, iată că astăzi
Japonia se situează cu au-
toritate printre cele mai
prospere țări ale planetei
(ocupă locul doi în lume ca
putere economică și
financiară), pe când Româ-
nia se plasează cu o autori-
tate de-a-ndoaselea la
coada țărilor din Uniunea
Europeană, consolându-se
(sic!) cu gândul că și-a creat
în perioada

postdecembristă o
binemeritată faimă
mondială la diverși indicatori
ai nevredniciei cârmuitoare:
alarmantul număr de de-
cese (la mia de locuitori) din
cauza cancerului și diabetu-
lui, numărul în continuă
creștere al analfabeților,
unde – firește – nu intră și
nemărginita gloată a
semianalfabeților cu patala-
male rostuite, procentul
exact al pădurilor măcelărite
și cel al pământului înșfăcat
de străini, valoarea totală a
pagubelor rezultate din dis-
trugerea economiei
naționale, nemuncă și
tâlhării, povara datoriei ex-
terne (Grindeanu și ai lui au
mai adăugat un mizilic de
șase miliarde) pe cap de
locuitor resemnat, imensul
prejudiciu (în vieți și valoric)
provocat nației de politruci
prin legalizarea avorturilor și
încurajarea celui mai mare
exod din întreaga istorie a
României etc.

Mă rog, întrebări,
presupuneri și cifre aproxi-
mative (de ex., valoarea
furtișagurilor postdecem-
briste se estimează la peste
3000 de miliarde euro!),
care nu pot fi ignorate la
nesfârșit, întrucât ele
ilustrează criminalul proces
de schimbare în sens nega-
tiv a istoriei naționale prin
distrugerea fizică și moral-
spirituală a României. Cu
completarea că din cele
două componente care
alcătuiesc ființa unei nații

(trupul format din celule
instituționale și economico-
financiare, respectiv specifi-
cul național sau sufletul
generat și alimentat de
limbă, tradiții, sentimente și
idei/cunoștințe), rolul de
lider îi revine spiritului.
Dovada în acest sens ne-o
oferă chiar Japonia. Culcată
la pământ după cel de-al
doilea război mondial (la fi-
nalul conflagrației, ameri-
canii i-au iradiat trupul
muribund cu două bombe
atomice), țara a renăscut
din propria ei cenușă nu atât
cu ajutorul banilor pompați
de cei care au înfrânt-o, cât
prin formidabila forță a ideii
naționale de reconstrucție
rapidă și temeinică.

Or, pentru
înfăptuirea unui atare plan,
nu erau de ajuns nici banii și
nici măcar armata
specialiștilor din industria
niponă de război, care –
potrivit condițiilor impuse de
învingători – au fost nevoiți
să-și continue activitatea în
sectorul civil, ci era nevoie
de acel debordant elan
național prin care țara a
cunoscut ceea ce observa-
torii străini numesc „mira-
colul japonez”, adică o
dezvoltare de-a dreptul
exponențială în absolut
toate sferele de activitate…

Poate că se vor găsi
și din aceia care, îmboldiți
de un patriotism în recul și
de un naționalism în derută,
vor susține sus și tare că și
România postbelică putea

să facă adevărate minuni cu
banii americanilor (Planul
Marshall), firește, dacă ea
n-ar fi fost cedată cu ceva
timp înainte lui Stalin de
către Roosevelt și Churchill.
Iar eu le spun că nici măcar
la acea vreme, cu
democrația și avântul eco-
nomic din perioada
interbelică, românii n-ar fi
fost în stare de extraordi-
nara dăruire niponă și
germană, căci pentru așa
ceva este de mare trebuință
ca Atotputernicul să fie mai
zgârcit cu meleagurile țării și
mai generos cu locuitorii ei
(m-am întrebat de mai multe
ori ce s-ar întâmpla cu
românii și japonezii după
schimbarea țărilor între ei),
necum astăzi, când Româ-
nia dă înapoi ca racul, în-
trucât aleșii fură pe rupte și
cârmuitorii se dovedesc in-
capabili să atragă imensele
fonduri europene. Sau –
mai știi? – pesemne că
aceștia, neputând să se în-
frupte din ele așa ca din
sărmanul nostru buget, nici
nu se arată interesați de
niște bani ce trebuie
decontați la centimă.

Pentru a evidenția
enormul pericol în care,
astăzi și pe viitor, se află
România din pricina
aroganței prostești de-
acuma, respectiv din pricina
strălucitei prostii, ce peste
puțin timp va deveni
arogantă, prezint două con-
cludente mostre în acest
sens:

1. Lia Olguța
Vasilescu, ministra Muncii,
cică i-ar fi spus în față lui
Sorin Grindeanu în auzul al-
tora și mai înainte de a intra
în sala de ședințe a guver-
nului: „Bă, tu deocamdată
ești un pulifrici amărât. Vezi-
ți de treaba ta! Aud că
ameninți că mă dai afară din
guvern. Vezi să nu zbori
tu…” Faptul că penala de
Craiova a rămas în funcție,
dovedește cu prisosință că
Grindeanu este premier
doar cu numele și că sin-
tagma „guvernul meu”
merge la orice culoare
politică.

2. Câteva „perle” de
la bacalaureat: „Inima este
cel mai important organ
genital al omului”; „Mircea
cel Bătrân a fost înmormân-
tat la Cozia împreună cu
umbra sa”; „Manole a pus-o
pe Ana la zid și a început să
o lucreze”; „Împăratul avea
o grădină și în fund un măr”;
„Ficatul se află în cavitatea
bucală”.

Fără comentarii,
căci neantul prostiei este
oricând și oriunde capabil
să-ți ia piuitul… 

●


