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„Tot cerul senin, 

un singur punct negru jos 

la orizont; dar acesta aduce 

furtuna.” 

- T. Maiorescu
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Vocea străzii, vocea ţării!Vocea străzii, vocea ţării!

Cezar 
Adonis Mihalache

PPoporul Român, ca
unic contributor şi angajator
de drept al managerilor gu-
vernamentali, mascaţi sub
eticheta politică, este singu-
rul care are dreptul să-i
tragă la răspundere pe
guvernanţi. Oricare ar fi cu-
loarea politică a acestora!
Are dreptul şi obligaţia de a
se ridica împotriva
vânzătorilor de ţară. De a
acţiona împotriva lor exact
cum îşi doreşte Victor Ponta
să „opereze” împotriva
protestatarilor: „Fără com-
plexe!”.

Dar pentru aceasta
trebuie să ne trezim! Tre-
buie să conştientizăm că nu
suntem supuşii puterii, ci, ei,
guvernanţii, sunt în slujba
noastră. Şi este dreptul nos-
tru ca noi, „extremiști” ai
dreptului la demnitate, să le
cerem socoteală pentru felul
în care manageriază ţara.
Avem obligaţia de a face
acest lucru chiar şi în
stradă! Şi cel puţin până în
clipa în care guvernanţii vor
fi forţaţi să accepte un
„audit” al faptelor lor. Un
audit al „managementului”
guvernamental…

Şi sunt cel puţin
două motive care ne
îndreptăţesc să cerem de
urgenţă (noi, în stradă, iar
senatorii şi deputaţii, aceia
care mai au curajul de a-şi
asuma rolul de
reprezentanţi ai noştri, în
Parlament), un audit finan-
ciar-fiscal, dar şi o analiză a
consecinţelor juridice, eco-
nomice şi sociale ale decizi-
ilor luate de cabinetul Ponta.
Pentru că am trecut cu mult
prea multă uşurinţă peste
recentul împrumut de la
Banca Mondială, accesat
de Victor Ponta fără a avea
un mandat ori măcar o
încuvinţare formală din
partea Parlamentului. Un
nou împrumut de
împovărare a ţării angajat
după dezastruosul şi înro-
bitorul împrumut de la FMI
al guvernului Boc şi din care
nu vom plăti nici măcar
ratele pe care le avem de
dat Fondului Monetar.

Şi este timpul ca
premierul Ponta să
răspundă! Căci, dacă în mo-
mentul accesării acestui îm-
prumut, luat „pentru a
finanţa deficitul bugetar”,

Victor Ponta săvârșea doar
un abuz de încredere, în
momentul în care au fost
scoase la mezat, la nici 24
de ore de la întoarcerea de
la Banca Mondială, şi unele
companii pentru acelaşi
scop al „finanţării” deficitului
bugetar, premierul a oficial-
izat practic procesul de de-
valizare. Şi avem dreptul

să-i cerem acestui guvern
să răspundă în faţa unui au-
ditor pentru deciziile care
împlică viitorul ţării pe multe
generaţii. Pe termene tot
mai lungi, numai prin acce-
sarea creditului de la Banca
Mondială, Victor Ponta
amanentându-ne viitorul pe
mai bine de 18 ani! Iar de-
valizatorul cabinet Ponta
anunţă și alte vânzări de pa-
chete majoritare ale com-
paniilor de stat pentru alte şi
alte „finanţări” ale deficitului
bugetar. Ale acelui „deficit”
care este tot mai mult afişat
ca un sac fără fund doar
pentru a masca înstrăinările
de capital românesc.

Or, cine îi dă lui Vic-
tor Ponta dreptul de a vinde
companiile noastre doar
pentru a-şi finanţa
incompetenţa? Cine îi per-
mite să înstrăineze procente
tot mai mari de acţiuni, nu
pentru a asigura infuzii de
capital financiar şi tehno-
logic, ci pentru a acoperi
golurile pe care le-a produs
în pânza de păianjen pe
care a aruncat-o peste ţară?
Şi cine ne garantează, dacă
stăm deoparte, că mâine-
poimâine nu ne vom trezi că
acelaşi guvern vinde şi cen-
trala de la Cernavodă pen-
tru a mai finanţa un
„deficit”? În fapt, pentru a
mai deschide o supapă prin
care să sifoneze banii
României către grupuri
politice şi economice.

În fapt, „finanţarea”
deficitului bugetar prin vân-
zarea pe bucăţi a ţării este
soluţia pe care o oferă un ju-
rist ratat, eșuat şi în „arta”
plagiatului, înconjurat de
conţopişti cu gândire de în-
treprindere socialistă. O
„gândire” prin care

guvernanţii neagă chiar şi
dreptul comunităţilor locale
de a se opune acţiunilor
care le pot pune în pericol
existenţa (precum ex-
ploatarea gazelor de şist
chiar în curţile lor, pe
proprietăţile lor, „dezgaran-
tate” de litera Constituţiei de
către „juristul” Ponta), put-
erea motivând că astfel de

decizii sunt strict ale „cen-
trului” și pot fi luate
încălcând drepturile
românilor tranformaţi în
chiriaşi pe propriile
pământuri

De aceea, vocea
ţării trebuie să se facă
auzită! Iar dacă aleşii refuză
să-şi ducă la îndeplinire
rolul de reprezentanţi ai in-
tereselor poporului, ea tre-
buie să se facă auzită prin
vocea străzii. De acolo tre-
buie să plece tăvălugul
revendicărilor noastre şi nu
trebuie să se oprească
decât în clipa în care soci-
etatea civilă (şi nu partidele
mânjite şi servile intereselor
„alternante”) va putea
asigura un „cabinet din
umbră”, care să analizeze
public faptele executivului
sau, dacă guvernanţii se vor
împotrivi, să „angajeze” un
auditor de ţară. Şi ar fi bine
ca puterea să facă această
„concesie” acum, când este
liberă, decât peste ani, din
spatele gratiilor acelor
celule care doar acum par
neîncăpătoare…

Trebuie dară să ne
trezim! Căci nu va veni ni-
meni să ne spună când și
cum am greşit din prea
multă indiferenţă. Iar dacă
nu vom fi în stare 
să asigurăm următoa-
relor generaţii siguranţa
exercitării democraţiei prin
drepturile de reprezentare şi
decizie, atunci, urmaşii ne
vor blestema pentru feudal-
ismul în care vom fi lăsat să
ajungă o ţara stoarsă de
resursele sale, escrocată de
guvernanţii, decimată de in-
teresele veneticilor…

●

Recurs la memoria bătrânilor neamului!Recurs la memoria bătrânilor neamului!

Ioan C.
Petrișan

CCei mai vechi pe
lume, cum zic bătrânii mei
din Ardeal, îşi amintesc cum
prin anii de început ai
bolşevismului nu aveam voie
a cânta Hora Unirii, a vorbi
despre Avram Iancu, Maniu,
Antonescu şi mulţi alţi buni
patrioţi români. Învăţam
imnul Sovietic şi despre…
eroii unguri. N-aveam
Crăciun, Paşti, dar se
„nimerea“ mai mereu că de
paştele evreiesc, sau
câteodată de cel unguresc,
să fim în vacanţă şcolară.

Scriitorii alogeni erau
prin manualele şcolare (M.
Banuş, M. Breslaşu, V. Po-
rumbacu, A. Toma şi alţii de-
alde Nagy), nu Arghezi,
Goga, Blaga, Rebreanu,
Voiculescu, Eliade etc. Și
asta pentru că, dincolo de a
fi mari autori, ei fuseaseră
români patrioţi! Adevărați
PATRIOȚI! Adepți ai acelui
„patriotism funanbulesc”. Așa
cum acuza deunăzi un elitist
criticalist din speţa celor ce
spumegă cuvinte cu o
vibraţie telurică de blasfemie
şi ură antiromânească
spunând că s-au scârbit de
România, că avem plai de fe-
cale şi un Eminescu „ca un
cadavru într-o debara”.

Pentru acești „elitiști”,
a vorbi bine despre Ţară
reprezintă o chestiune de om
bizar, de Don Quijote româ-
nesc! Sunt alogeni strecuraţi
politic „sus” pentru a bârfi
ţara care le-a fost mamă
bună sau adoptivă sau doică
(în orice caz, mama care i-a
crescut!). Pesemne plătiţi
pentru această treabă
murdară, netrebnică, de
bârfă. Iar cum ura, ca şi
pecinginea, se extinde
nemăsurat când nu are nici o
opreliște, asistăm azi și la vit-
rolierea Drapelului Naţional
în zonele daco-secuieşti,
unde e dat jos tot mai des, la
înjunghierea Limbii Române
(fiica sau sora celei latine), la
denigrarea instituţiilor statale
române (școală, biserică,
armată), a însăși Istoriei
naţionale.

Toleranţa dusă până
la indolenţă, cum spunea
cărturarul-patriot Iosif Vulcan,
duce la lipsa oricăror replici
față de această schimonosire
a istoriei adevărate de către
„roesleri” hungarişti. Care vor
încă să maghiarizeze totul ca

pe vremuri: de la copilul din
burta mamei la mortul de pe
cruce. Căci vibraţiile unor
fapte criminale asupra arde-
lenilor făcute de la huni-unari
încoace au pătruns în aer, în
pământ, în „rîul”, „ramul”, re-
verberându-se și prin gura
unor politicieni „tokeşişti”.

Și totuși, „Păcat de
mulţimea ungurească de
treabă!” – cum zic bătrânii din
Ardeal. Tot ei ziceau că un
grup de honvezi sîngeroşi
ţineau în teroare prin anii 40
– 44 şi  pe ceilalţi „de treabă”,
în acel ritual de omorâre a
românilor. Şi azi ei au voie să
fie şovini, iredentişti,
antisemiţi, să-l batjocorească
pe eroul naţional Avram
Iancu, să sfideze tricolorul
românesc, să organizeze
marşuri şi veşnice tabăre de
instruire antiromânească la
noi în ţară, să fie antieu-
ropeni (chestia cu aparheid-
ul faţă de români e chestie de
epocă medievală, tribală
chiar).

Iar acest pastor – cul-
mea „față bisericească”!-
ajuns europarlamentar al
României ar trebui să se
teamă de „baterea” lui Dum-
nezeu. Zic tot bătrânii din
pătimitul Ardeal, „baterea”
care va veni cândva dacă
aduc hulă ţării lor. Noi zicem
să nu cumva să provoace
Hula mării… de români din
ţară… Căci Dumnezeu nu dă
imediat cu bâta!

De aceea, se impune
irumperea unui patriotism
curat al fiilor neamului româ-
nesc, treziţi la realitatea
impusă, care ar repune în
pagina de istorie şi în slova
cărţii demnitatea şi dreptatea
unui popor ce întinde mîna,
nu a cerșeală la mila noilor
ciocoi sau grofi sau nemeşi,
ci a rugăciune spre Dum-
nezeu.

●
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Radu
Golban

ÎÎn timp ce Europa
este numele geografic al con-
tinentului, Uniunea
Europeană este rezultatul
politicilor comune ale mem-
brilor săi. O mai bună
înţelegere a acestei
construcţii politice presupune
o dezbatere obiectivă privind
politica europeană a celui
mai mare şi puternic stat din
UE, Germania.

Un mod de a
influenţa mediul politic al altor
state europene este activi-
tatea diferitelor fundaţii ger-
mane, care se bucură de o
finanţare generoasă din parte
MAE al Germaniei, acestea
acţionând în numele
diferitelor valori universale,
însă penetrând politica
statelor gazdă mai eficient
decât diplomaţia. În cazul
implicaţiilor şi rolului fundaţiei
germane Konrad Adenaur în
relaţia cu Fundaţia Creştin
Democrată a lui Teodor Ba-
conschi, am găsit un nume
care m-a făcut să activez
memoria istorică. Este vorba
despre Holger Dix, directorul
reprezentanţei „Konrad Ade-
nauer Stiftung" (KAS) din
România şi Republica
Moldova.

Numele Dix coincide
cu cel al reprezentantului de
frunte al geo-politicii ger-
mane, Arthur Dix (1875-

1935). 
Această problemati-

zare a politicii europene a
Germaniei este pe deplin
justificată în contextul politic
actual, deoarece ar putea ex-
ista o continuitate care să
preceadă eforturile vest-ger-
mane postbelice pentru o
Europă unită. Ar fi posibil să
se ascunda şi astăzi în
spatele politicii germane în
UE şi alte ambiţii germane?
Există, de asemenea, un ele-
ment tipic german de inte-
grare în UE a Europei de
astăzi, care ar putea fi în de-
favoarea altor naţiuni eu-
ropene?

Părintele geopoliticii
este considerat a fi Friedrich
Ratzel (1844-1904), geograf
şi zoolog german, autorul
celebrei lucrări „Geografia
Politică" (1897). Ratzel şi
epigonii lui, printre care şi
Arthur Dix, au impus un aşa-
numit „determinism ge-
ografic", potrivit căruia starea
şi dezvoltarea unei naţiuni
trebuie definite în funcţie de
factori geografici: climă,
configuraţia solului, poziţie pe
hartă etc. Spaţiul geografic,
cu toate caracteristicile lui,
este important (erau de
părere geo-politicienii) pentru
politica unui stat, pentru isto-
ria lui şi, în final, pentru des-
tinul neamului.Geopolitica
evaluează statele ca fiind de-
pendente de urmările
dezvoltării legilor biologice. 

Astfel, concepţiile
geopolitice au fost impreg-

nate cu teorii rasiste, social-
darwiniste şi potrivit politicii
demografice a lui Malthus.
Cu astfel de argumente, Im-
perialismul german, care a
generat cele două războaie
mondiale, îşi legitima orice
agresiune armată, anexionis-
mul şi expansionismul ca
fiind acoperite de dovezile
„ştiinţifice" ale „cercetătorilor"
germani.

Ideologia expansiunii
germane s-a folosit în legiti-
marea sa de „Geografia
Politică" a lui Friedrich
Ratzel, această „ştiinţă"
schimbându-şi titulatura după
1914 în „Geo-Politica". În-
cepând cu anii '20, Geo-Polit-
ica a fost sistematic
propovăduită de către Arthur
Dix şi acoliţii lui, ajungând să
se impună în universităţile
germane ca „disciplină de
studiu ştiinţific". Adepţii aces-
tor teorii au pus bazele unei
expansiuni germane în sud-
estul Europei, folosind argu-
mente geopolitice. „Destinul
geografic" al Germaniei, con-
siderau aceştia, este acela
de a aduce o „Nouă Ordine
Europeană", prin crearea
unei „Confederaţii Central-
Europene", sub hegemonie
germană.

Tot „geopolitic" argu-
menta şi istoricul Hermann
Oncken, declarând în 1917
că Germania are „dreptul
moral" de a-şi îmbunătăţi
„poziţia centrală", prin extin-
derea către estul şi sud-estul
Europei. Această „prelungire

a politicii mondiale" va da
posibilitatea Germaniei să-şi
extindă sfera de influenţă
economică şi culturală. În
„noua Europă Centrală", On-
cken propunea să fie incluse
statele aliate în Primul
Război Mondial, respectiv
Germania, Austria, Bulgaria
şi Imperiul Otoman, iar după
război să fie anexate Româ-
nia, Serbia şi Muntenegru, iar
toată această construcţie să
aibă forma unui „Imperiu
Colonial".

Cât de gravă ar fi o
continuitate de o sută de ani
în politica externă germană în
sud-estul Europei? Inevitabil,
între propunerea lui Daitz
Werner, şeful Departamentu-
lui de comerţ exterior a
NSDAP în 1940, de a se
înfiinţa un guvern economic
european, şi ultimele prop-
uneri ale Germaniei pe tema
crizei Eurosistemului, cititorul
descoperă o analogie îngroz-
itoare.

Daitz sugera ca
ambiţiilor Germaniei în Eu-
ropa să nu li se spună pe
nume, ci, în schimb, să se
vorbească doar despre Eu-
ropa: "În principiu, este nece-
sar, din motive de politică
externă, să nu numim
această economie
continentală sub conducerea
germană ca un spaţiu eco-
nomic german, (...) Noi tre-
buie să vorbim mereu numai
de Europa, deoarece con-
ducerea germană rezultă de
la sine din impactul cultural,

dominaţia tehnică şi poziţia
sa geografică".

Cu acelaşi entuziasm
germano-european pot fi re-
ceptate şi cuvintele fostului
ministru german de Externe
Klaus Kinkel, care, în 1993,
într-un interviu pentru „Frank-
furter Allgemeine Zeitung"
(3/19/1993), declara că Ger-
mania a ajuns acum în
apropiata sa expansiune spre
est la acel punct în care s-a
oprit de două ori în trecut. O
sumedenie de institute de
cercetare a integrării UE nu
au putut să analizeze până în
prezent elementele tipic ger-
mane de integrare în spaţiul
comunitar, prezentându-le în
special în această formă
„învăluitoare" unei mase mari
de entuziaşti UE.

Sugestia lui Kinkel
pentru rolul Germaniei în Eu-
ropa - nu doar datorită
poziţiei centrale geografice,
cât şi datorită limbii şi culturii
- de a interpreta cele două
războaie mondiale ca pe un
efort german pentru integrare
europeană aminteşte de vre-
muri negre din istoria conti-
nentului. Găsirea unui rol
care corespunde dorinţelor şi
potenţialului Germaniei, pre-
cum subliniază fostul ministru
german de Externe,
dovedeşte într-o formă
impresionantă ambiţiile re-
curente ale Germaniei.
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Numele Dix coincide
cu cel al reprezentantului de
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este pe deplin justificată în
contextul politic actual,
deoarece ar putea exista o
continuitate care să preceadă
eforturile vest-germane post-
belice pentru o Europă unită.
Ar fi posibil să se ascunda şi
astăzi în spatele politicii ger-
mane în UE şi alte ambiţii ger-
mane? Există, de asemenea,
un element tipic german de in-
tegrare în UE a Europei de
astăzi, care ar putea fi în de-
favoarea altor naţiuni eu-
ropene?

Părintele geopoliticii
este considerat a fi Friedrich
Ratzel (1844-1904), geograf şi
zoolog german, autorul cele-
brei lucrări „Geografia Politică"
(1897). Ratzel şi epigonii lui,
printre care şi Arthur Dix, au
impus un aşa-numit „determin-
ism geografic", potrivit căruia
starea şi dezvoltarea unei
naţiuni trebuie definite în
funcţie de factori geografici:
climă, configuraţia solului,
poziţie pe hartă etc. Spaţiul ge-
ografic, cu toate caracteristicile
lui, este important (erau de
părere geo-politicienii) pentru
politica unui stat, pentru istoria
lui şi, în final, pentru destinul
neamului.

Geopolitica evaluează
statele ca fiind dependente de
urmările dezvoltării legilor bio-
logice. Astfel, concepţiile
geopolitice au fost impregnate
cu teorii rasiste, social-darwin-
iste şi potrivit politicii de-
mografice a lui Malthus. Cu

astfel de argumente, Imperial-
ismul german, care a generat
cele două războaie mondiale,
îşi legitima orice agresiune
armată, anexionismul şi ex-
pansionismul ca fiind acoperite
de dovezile „ştiinţifice" ale
„cercetătorilor" germani.

Ideologia expansiunii
germane s-a folosit în legiti-
marea sa de „Geografia
Politică" a lui Friedrich Ratzel,
această „ştiinţă" schimbându-
şi titulatura după 1914 în „Geo-
Politica". Începând cu anii '20,
Geo-Politica a fost sistematic
propovăduită de către Arthur
Dix şi acoliţii lui, ajungând să
se impună în universităţile ger-
mane ca „disciplină de studiu
ştiinţific". 

Adepţii acestor teorii
au pus bazele unei expansiuni
germane în sud-estul 
Europei, folosind argumente
geopolitice. „Destinul ge-
ografic" al Germaniei, consid-
erau aceştia, este acela de a
aduce o „Nouă Ordine
Europeană", prin crearea unei
„Confederaţii Central-Eu-
ropene", sub hegemonie
germană.

Tot „geopolitic" argu-
menta şi istoricul Hermann On-
cken, declarând în 1917 că
Germania are „dreptul moral"
de a-şi îmbunătăţi „poziţia
centrală", prin extinderea către
estul şi sud-estul Europei.
Această „prelungire a politicii
mondiale" va da posibilitatea
Germaniei să-şi extindă sfera

de influenţă economică şi
culturală. În „noua Europă
Centrală", Oncken propunea
să fie incluse statele aliate în
Primul Război Mondial, re-
spectiv Germania, Austria, Bul-
garia şi Imperiul Otoman, iar
după război să fie anexate
România, Serbia şi Muntene-
gru, iar toată această
construcţie să aibă forma unui
„Imperiu Colonial".

Cât de gravă ar fi o
continuitate de o sută de ani în
politica externă germană în
sud-estul Europei? Inevitabil,
între propunerea lui Daitz
Werner, şeful Departamentului
de comerţ exterior a NSDAP în
1940, de a se înfiinţa un gu-
vern economic european, şi ul-
timele propuneri ale Germaniei
pe tema crizei Eurosistemului,
cititorul descoperă o analogie
îngrozitoare.

Daitz sugera ca
ambiţiilor Germaniei în Europa
să nu li se spună pe nume, ci,
în schimb, să se vorbească
doar despre Europa: "În prin-
cipiu, este necesar, din motive
de politică externă, să nu
numim această economie
continentală sub conducerea
germană ca un spaţiu eco-
nomic german, (...) Noi trebuie
să vorbim mereu numai de Eu-
ropa, deoarece conducerea
germană rezultă de la sine din
impactul cultural, dominaţia
tehnică şi poziţia sa
geografică".

Cu acelaşi entuziasm

germano-european pot fi re-
ceptate şi cuvintele fostului
ministru german de Externe
Klaus Kinkel, care, în 1993,
într-un interviu pentru „Frank-
furter Allgemeine Zeitung"
(3/19/1993), declara că Ger-
mania a ajuns acum în apropi-
ata sa expansiune spre est la
acel punct în care s-a oprit de
două ori în trecut. O sumede-
nie de institute de cercetare a
integrării UE nu au putut să
analizeze până în prezent ele-
mentele tipic germane de inte-
grare în spaţiul comunitar,
prezentându-le în special în
această formă „învăluitoare"
unei mase mari de entuziaşti
UE.

Sugestia lui Kinkel
pentru rolul Germaniei în Eu-
ropa - nu doar datorită poziţiei
centrale geografice, cât şi
datorită limbii şi culturii - de a
interpreta cele două războaie
mondiale ca pe un efort ger-
man pentru integrare
europeană aminteşte de vre-
muri negre din istoria continen-
tului. Găsirea unui rol care
corespunde dorinţelor şi
potenţialului Germaniei, pre-
cum subliniază fostul ministru
german de Externe, dovedeşte
într-o formă impresionantă
ambiţiile recurente ale Ger-
maniei.

●
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Faţa nevăzută a afacerii penale Roşia Montana!Faţa nevăzută a afacerii penale Roşia Montana!

Gheorghe
Funari

ÎÎn perioda post-
decembristă, stăpânii străini
ai României, cei care au pus
la cale Holocaustul împotriva
Poporului Român, au stabilit
şi au schimbat periodic lozin-
cile pentru papagalii din gu-
vernele de la Bucureşti şi
pentru manipulatorii de
opinie. Ne amintim de
tranziţie, reforme şi privati-
zare. Bilanţul acestor acţiuni
diabolice împotriva Poporului
Român nu l-a prezentat ofi-
cial nimeni. 

De asemenea, nici
unul dintre decidenţi nu
răspunde pentruconsecinţele
tranziţiei, nesfârşitelor re-
forme şi al privatizărilor.
Efectele acestor etape post-
decembriste sunt negative şi
extrem de periculoase pen-
tru prezentul şi viitorul
Poporului Român şi al
României ! În ultimul dece-
niu, popândăii politici din Gu-
vernele Năstase, Tăriceanu,
Boc, Ungureanu şi Ponta,
precum şi eternii deputaţi şi
senatori (începând din anul
1990) care-i susţin, repetă
lozincile despre investitorii
străini, investitorii strategici şi
independenţa energetică a
României. 

Insultând inteligenţa
românilor, guvernaţii le spun
cetăţenilor că trebuie să
atragă investitori străini şi să
le acorde numeroase
facilităţi şi excepţii sau
derogări de la legile exis-
tente pentru ca ei să poată
jefui bogăţiile Poporului
Român, inclusiv resursele
naturale, pentru a putea
obţine profituri uriaşe în
prima ţară colonială din Uni-
unea Europeană. Un exem-
plu edificator este afacerea
penală Roşia Montană unde
jaful şi genocidul prezintă un
interes internaţional deosebit  

Pentru obţinerea
legală a licenţei de ex-
ploatare a uriaşului
zăcământ de aur, argint şi
metale rare de la Roşia
Montană şi-au depus oferta
mai multe firme străine şi cu
o bogată experienţă în
minerit. Regimul Constanti-
nescu – Ciorbea nu a orga-
nizat o licitaţie, conform legii,
ci a „transferat” ilegal licenţa
de la Regia Aurului şi Cupru-
lui Deva la o firmă de aparta-
ment care s-a înfiinţat cu
câteva săptămâni înainte de
a primi pentru exploatare cel
mai mare zăcământ din
lume. „Transferul” licenţei
pentru Roşia Montană şi
toate documentele şi
acţiunile ilegale ale R.M.G.C.
, în perioada 1996-2013, nu
puteau să nu fie însoţite de
acte de corupţie şi de nu-
meroase fapte penale. Unele
sunt cunoscute şi în curs de
cercetare penală. 

Afacerea penală
pusă la cale şi desfăşurată
de asasinii economici şi
asasinii politici străini şi au-
tohtoni de la Roşia Montană
are puţine lumini şi foarte
multe umbre. La întuneric,
ascunse după cuvintele se-
cret şi confidenţial, stau
foarte multe din pregătirile şi
etapele jafului şi genocidului
de interes internaţional de-
osebit vizând marea avuţie
naţională de la Roşia
Montană.

A sosit vremea când
soarele adevărului îi
luminează pe cei peste 30
milioane de români din Ţara-
Mamă şi de pretutindeni
asupra lungului şir de
ilegalităţi săvârşite de
asasinii economici şi asasinii
politici străini şi autohtoni
pentru jefuirea numeroaselor
şi uriaşelor bogăţii naturale
din România, care aparţin de
drept Poporului Român în
Grădina Maicii Domnului !

În a doua parte a an-
ului 2013, asasinii economici
şi asasinii politici străini şi cei
autohtoni au obligat Guver-
nul Ponta II ca la punctul „Di-
verse” de pe ordinea de zi a
şedinţei din 29 august a.c. să
discute fugitiv şi să voteze în
unanimitate proiectul de lege
primit de la R.M.G.C. privind
afacerea penală Roşia
Montană. 

În timp ce se
desfăşoară cercetări penale
la D.N.A. şi Parchete, iar pe
rolul instanţelor judecătoreşti
sunt procese privind
ilegalităţile de la Roşia
Montană, Guvernul Ponta II
şi-a însuşit proiectul de lege
al companiei străine, fără să
existe acord de mediu. Mai
mult, Guvernul Ponta II ştie
că au fost falsificate hărţile
geologilor privind nu-
meroasele fisuri existente în
rocile de pe fundul proiectat-
ului lac cu cianuri şi metale
grele, având o suprafaţă de
363 ha. 

Acelaşi Guvern
Ponta II a fost informat de
Serviciile Secrete şi de
mass-media cu privire la
documentul ilegal încheiat
între Institutul Naţional al
Patrimoniului ( I.N.P., din
subordinea Ministerului Cul-
turii) şi S.C. R.M.G.C., cu
nr.8755 din 15 iunie 2011 (la
R.M.G.C.) şi nr.3518 din 19
iulie 2011 ( la I.N.P.), un act
scris ce confirmă mita de 70
milioane U.S.D. 

Această mită, pe
bază de protocol scris de co-
operare între asasinii eco-
nomici şi asasinii politici
autohtoni, s-a prevăzut să fie
plătită în tranşe, în funcţie de
realizarea faptelor penale
(abuz în serviciu, trafic de
influenţă, dare şi luare de
mită, asociere în vederea
săvârşirii de infracţiuni etc)
de către angajaţi ai Minis-
terului Culturii şi altor minis-

tere. 
Este de reţinut că,

acelaşi Guvern Ponta II ştia
că la 25 iunie a.c. s-a înreg-
istrat la Senat o propunere
legislativă vizând modifi-
carea şi completarea Legii
minelor, Legea nr.85/2003.

Această propunere
legislativă a fost depusă la
Parlament şi a intrat în pro-
cedura normală şi legală de
dezbatere. Proiectul adus ul-
terior de compania R.M.G.C.
beneficiază de o susţinere
specială şi suspectă din
partea Guvernului Ponta II şi
a majorităţii partidelor politice
care se grăbesc să adopte o
lege pentru o afacere penală
într-o mină închisă din anul
2006 de la Roşia Montană,
unde valoarea reală a
zăcământului de metale rare,
aur şi argint, se pare că, este
de circa 6.000 miliarde euro.

În timp ce Guvernul
Ponta II nu reuşeşte să în-
caseze la Bugetul de Stat
veniturile stabilite împreună
cu stăpânii de la F.M.I. ,
Banca Mondială şi Comisia
Europeană, miniştrii şi ma-
joritatea parlamentarilor
acţionează în viteză pentru a
înstrăina pe nimic bogăţiile
naturale ale Poporului
Român pe baza unor con-
tracte şi licenţe cu clauze se-
crete încheiate cu asasinii
economici şi asasinii politici
internaţionali !

Pentru a se afla
adevărul este obligatoriu să
se îndrepte reflectoarele pe
foarte multe din etapele afac-
erii penale Roşia Montană şi
să se obţină răspunsuri clare
la următoarele întrebări:
1.Cine este cetăţeanul Frank
Vasile Timiş, cine l-a adus şi
susţinut în România, ce
licenţe a obţinut, cui le-a
înstrăinat şi pe ce sume?

2.Ce rol a avut fostul
preşedinte al României (în
perioada 1996-2000), Emil
Constantinescu, în conce-
sionarea către firme străine a
bogăţiilor naturale ale
Poporului Român ? Se ştie
că, Emil Constantinescu este
alogen, a terminat Facul-
tatea de Drept (în anul 1960)
şi a profesat ca judecător la
Tribunalul Piteşti. Apoi şi-a
abandonat profesia dragă şi
a intrat student la zi la Facul-
tatea de Geologie şi Ge-
ografie din Bucureşti pe care
a absolvit-o în anul 1966. A
deţinut funcţii importante în
Partidul Comunist, ca secre-
tar cu propaganda în mediul
universitar. A devenit doctor
în ştiinţe în anul 1992 la Uni-
versitatea Duke, S.U.A. 

Apoi, a ajuns
preşedinte al Convenţiei De-
mocrate Române (C.D.R.) şi
candidat la alegerile
prezidenţiale din 1992 şi
1996. Nu se ştie, încă, dacă
a beneficiat sau nu de acţiuni
sau alte „stimulente” de la
R.M.G.C. ori alte firme care

au primit licenţe de explo-
rare, exploatare-dezvoltare
în perioada 1996-2000. 

Fiind jurist şi geolog,
este greu de înţeles tăcearea
şi nevalorificareainformaţiilor
de la S.R.I. şi S.I.E. în
legătură cu afacerea penală
Roşia Montană şi celelalte
ilegalităţi pe tema jefurii
bogăţiilor naturale ale
Poporului Român.

Fiind profesor de
mineralogie şi după ce în fi-
nala alegerilor prezidenţiale
din anul 1996 candidatul
Emil Constantinescu l-a în-
trebat pe alogenul ateu Ion
Ilici Iliescu: „Credeţi în Dum-
nezeu?” este firesc ca acum
fostul preşedinte al României
să spună adevărul despre
afacerea penală Roşia
Montană. Tăcerea dânsului
de până acum nu-l scuză, ci
dimpotrivă ! După jurământul
depus ca preşedinţi ai
României şi pentru a mulţumi
Poporului Român pentru
privilegiile pe care le asigură,
cei doi foşti preşedinţi Emil
Constantinescu şi Ion Iliescu
ar fi trebuit să pledeze pen-
tru adevăr în faţa Comisiei
speciale parlamentare pen-
tru afacerea penală Roşia
Montană şi la cât mai multe
posturi de televiziune. 

Din păcate, amândoi
au intrat prea repede în hi-
bernare artificială. Fostul
preşedinte al României, Emil
Constantinescu a renunţat
brusc la candidatura pentru
un nou mandat în anul 2000.
De ce ? L-au „învins” Servici-
ile Secrete pe şeful lor sau
şi-a îndeplinit misiunea
vizând înstrăinarea bogăţiilor
naturale ale Poporului
Român ori a fost şantajat…?
Tăcerea e de aur, iar
clauzele importante din con-
tractul cu R.M.G.C. sunt se-
crete pentru proprietar,
Poporul Român.
3. A fost sau nu implicat fos-
tul prim-ministru Victor Cior-
bea (din perioada decembrie
1996-aprilie 1998) în afac-
erea penală Roşia Montană
care a început şi a fost
sprijinită de membri ai Gu-
vernului Ciorbea? Se ştie că,
domnul Victor Ciorbea este
absolvent al Facultăţii de
Drept din Cluj-Napoca, în
anul 1979, fiind specializat în
drept civil şi comercial. 

A fost judecător al
Tribunalului Bucureşti,
procuror la Parchetul Gen-
eral şi apoi cadru didactic
universitar. Este doctor în
drept civil (titlu acordat de
Facultatea de Drept
Bucureşti) şi în management
al Universităţii din Cleveland,
Ohio, SUA, în anul 1992.
Fiica sa a urmat liceul şi
studiile universitare în U.S.A.

Se pare că, per-
soane care s-au aflat în con-
ducerea Agenţiei Naţionale
de Resurse Minerale
(A.N.R.M.) şi a R.M.G.C.

cunosc unele amănunte in-
teresante privind susţinerea
financiară a studiilor şi
deplasărilor periodice în
S.U.A. ale membrilor familiei
Ciorbea. 

Până la aflarea în-
tregului adevăr, este normal
ca fostul lider al P.N.Ţ.-C.D.,
C.D.R., A.N.C.D., acum sen-
ator P.N.L. să se declare in-
compatibil cu proiectul
R.M.G.C. şi să nu participe la
vot în Parlament, fiindu-i
cunoscute ilegalităţile foarte
clare pe această temă. Până
la proba contrarie, înclin să
cred că domnul Victor Cior-
bea nu este un profitor, aşa
cum a declarat public dom-
nul Viorel Chirilă,
preşedintele Centrului Cul-
tural Românesc al Exilului
din New York. Fiind născut în
Munţii Apuseni, în comuna
Ponor, este firesc ca domnul
Victor Ciorbea să apere
Roşia Montană şi să spună
adevărul privind afacerea
penală începută în timpul
mandatului său de prim-min-
istru al României. 
Fiind specializat în drept
comercial, domnul Victor
Ciorbea a acceptat să fie
încheiat, în mandatul său de
prim-ministru, un contract cu
clauze secrete în favoarea
unei firme de apartament
care să jefuiască cel mai
bogat şi valoros zăcământ
din Europa, prin dinamitare
şi cianurare. 

De ce are o tăcere
de aur senatorul Victor Cior-
bea pe tema afacerii penale
Roşia Montană şi de ce nu
solicită în Parlament să fie
făcute publice toate licenţele
de explorare şi exploatare a
bogăţiilor naturale din Româ-
nia ?
4. Are R.M.G.C. licenţă de
explorare la Roşia Montană?

Specialiştii în dome-
niu susţin, în mass-media, că
nu are o asemenea licenţă.
Atunci de ce Statul Român a
permis să exploreze şi să
scoată din România circa
1.000 tone de concentrat
minier, inclusiv filoane de
aur, în perioada 1997-2013 ?
De ce se permite ca
R.M.G.C. să exploreze cei
patru munţi de la Roşia
Montană şi perimetrul extins
la circa 4.000 hectare, dacă
nu are licenţă pentru explo-
rare?

Cine şi de ce pemite
scoaterea din România a
bogăţiilor extrase de
R.M.G.C. la Roşia Montană?

●
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De la dezinflaţie la „pontinflaţia” sărăciei noastreDe la dezinflaţie la „pontinflaţia” sărăciei noastre

Cezar 
A. Mihalache

CCând vezi în presa
„roşie” titluri manipulatorii de
felul „Perdanţii negocierilor cu
FMI sunt liberalii”, chiar că îţi
vine să-ţi muţi maşina de scris
sub ferestrele guvernului şi să
arunci în geamuri cu litere de
plumb. Pentru că atâta
impostură, nesimţire şi sfidare
nu ne-a fost dat să vedem din
partea niciunuia dintre guver-
nele de dinaintea plagiatorului
Ponta. Şi privim în urmă, la gu-
vernele „de dracii” care au fost
şi ne întrebăm dacă nu cumva
abia acum am dat cu adevărat
de un „executiv”.

Un Executiv care îşi
foloseşte muniţia (acum, doar
cea financiar-fiscală şi
bugetară!) împotriva propriului
popor. În primul rând, prin
acţiunea făţişă de a ne călca în
picioare libertatea de infor-
mare, prin trecerea la capitolul
„Secret” a negocierilor cu FMI.
Acţiune pentru care ar trebui
să-l dărâmăm de îndată de pe
divanul de nesimţire pe care s-
a urcat! Pentru că ne-a refuzat
„a priori” dreptul de a şti ce se
întâmplă cu viitorul nostru, un
viitor devenit arvună pentru
supravieţuirea guvernanților la
putere, mergându-se până
acolo încât să fie bruiate tele-
foanele mobile din zonele în
care s-au purtat negocierile cu
FMI. Şi nu atât pentru a nu
vedea noi pe vreun semnal
„pirat” de videomobil cum
Ponta, cât o fi el de prăjină, se
face Boc cel mic pe lângă FMI,

mai mic poate chiar şi decât
fostul premier, cât mai ales
pentru a nu afla ce s-a mai
vândut din viitorul nostru.

Un alt „glonţ” pe care
Viorel(a) Ponta ni-l trece pe la
ureche este continua
miştocăreală pe care o
promovează prin „pisoii” de
presă care au luat locul
adevăraţilor câini de pază ai
democraţiei. Manipulări
groteşti în care consecinţele
„negocierilor” cu FMI sunt
împinse spre sfera politică, in-
clusiv prin identificarea marilor
perdanţi ai negocierilor în per-
soana… liberalilor! Asta de
parcă poporul nu ar mai fi aici
şi nu el ar fi acela condamnat
să tragă consecinţele
vânzărilor de azi pe generaţii
întregi de acum înainte. Iar
manipulările prin care se
maschează vânzarea de ţară
sunt împletite, în încercarea de
îndobitocire şi sărăcire până la
umilire, prin batjocura fiscală
aruncată în cârca ţării. Într-un
mizerabil calambur de peticire
cu zdrenţe gata sparte a „an-
evelopei” de speranţă a
românilor. Și se folosesc felu-
rite momeli. Precum cresterea
salariului minim şi a pensiilor.
Mesaje suficiente, cred
guvernanţi, pentru a-şi asigura
fidelizarea electoratului din
talpa ţării, singurul pe care îl
mai vrea puterea pe aici.

E drept, omul simplu
se va bucura. Va pricepe el că
nu e totul chiar aşa de roz pre-
cum purcelul prezentat drept
guvernare dacă cresc taxele şi
se pun altele noi, dar se va bu-
cura de creşterea salariului

minim brut ori a pensiei. Dar,
tocmai aici este marea
înşelătorie a guvernului! Căci,
nu Victor Ponta a reuşit să
convingă FMI să crească
salariul minim, să se laude
ţării, ci FMI a făcut pe plac pla-
giatorului într-un pragmatism
care va ţine loc de sapă la mor-
mântul suveranităţii noastre
economice. Pentru că, prin im-
punerea condiţiei, trecute uşor
la subsol, de a se indexa ac-
cizele cu rata inflaţiei, „an-
velopa” se va dezumfla şi
sparge în cele din urmă sub ul-
timul mărunţiş teşit al românu-
lui.

În fapt, un salariu
minim brut crescut va genera,
în condiţiile în care el nu este
„produs” de motoarele
economiei, doar INFLAŢIE.
Asta pentru a nu mai aminti de
creşterile „mărunte” produse
de mărirea salariului minim
brut, precum amenzile… Iar
prin condiţia impusă de a
„corecta” în permanenţă ac-
cizele în funcţie de inflaţie (şi
nu prin raportarea la valorea
valutară de la 1 octombrie a
anului precedent), într-o inflaţie
care va galopa, va aduce la
buget mai mulţi bani.

De aceea, guvernul a
mai născocit încă o acciză pe
combustibil (neconstituţională,
pentru că nu poţi aplica două
accize aceluiaşi produs). O
acciză care pare mică, acum,
dar, prin „corectarea” ei în
funcţie de nivelul inflaţiei (şi
este probabil PRIMUL GU-
VERN DIN LUME CARE SE
BAZEAZĂ PE CREŞTEREA
INFLAŢIEI PENTRU A ADUCE

MAI MULŢI BANI LA BUGET!),
va contribui la umplerea sacu-
lui bugetar.

Este un joc periculos
care ne poate arunca într-o
spirală inflaţionistă în care
chiar nu vom mai putea reporni
nici un motor economic.

În plus, impunerea
unui nou salariu minim brut va
spulbera noi firme private, iar
în domeniul bugetar va fi
însotită de noi concedieri (asta
dupa concedierile pe care le va
produce evntuala descen-
tralizare şi regionalizare, într-
un procent estimat la cel puţin
zece la sută dintre actualii
bugetari). Iar toate aceste
„corecții” se fac sub momeala
atârnată la capătul unei lungi
prăjini de care atârnă reduc-
erea CAS. Pe care, ne spun
guvernanţii (infirmaţi de
reprezentanţii FMI), nu o reduc
din ianuarie cu trei procente
pentru a o micşora cu cinci
procente la jumătatea anului
viitor, chipurile, să se simtă mai
bine impactul. Un CAS care va
fi redus cu o condiţie! Au spus-
o reprezentanţii FMI, căci
guvernanţii nu a avut curaj:
eliminarea scutirilor şi a reduc-
erilor actuale de CAS aplicate
unor categorii preofesionale,
precum it-iştii, autorii etc. Ceea
ce va duce probabil la un exod
al IT-ului dinspre România 
spre Bulgaria… Cât despre
scaderea TVA-ului la alte ali-
mente, din coşul de produse
din cercul circului şi al pâinii,
nu mai se suflă, evident, nici o
vorbă…

Iar cine se bucură că
tovarăşul Viorel(a) a mai dat

țării de un copan şi o chiflă se
înşeală amarnic. Căci, fondul
de creşterea a salariilor
bugetare vizează, curat
nedescriminatoriu, doar anu-
mite segmente profesio-
nale, într-o neconstituţională
creştere salarială individuală
(medici rezidenţi, profesori
debutanţi şi alte categorii).

Tot pentru „dreptatea
socială” Viorel(a) Ponta anunţă
şi creşterea cu 25 la sută a
redevenţelor resurselor natu-
rale, dar cu excepţia
PETROLULUI şi GAZELOR.
Adică nu a resurselor care ar
deranja marile interese, ci la
amărâta noastră de sare de zi
cu zi şi apa îmbuteliată pe
cxare o să o cumpărăm,
curând la preţ de benzină.

Suntem dară trataţi ca
slugi şi noi încă ne numărăm
zilele de răbdare! Asta în
condițiil în care chiar reprezen-
tanta FMI ne-a făcut slugi în
momentul în care, într-o
conferinţă de presă, a spus
tăios: „Daţi-mi voi sa vă prezint
planurile guvernului!”.

P.S.:

Inventarea unui nou impozit pe
„construcţiile speciale” ne trim-
ite direct în perioada fanariotă.
Chiar mai rău, căci în această
categorie nu intră doar coşurile
de fum, ci şi construcţiile-
anexă, inclusiv cele de
canalizare. Poate chiar şi WC-
ul din fundul curţii…  În care
guvernanţii ar trebui să-şi bage
capetele să stabilească
„ocaua”.

●
În gazetărismul (!) de azi nici găina lui Cristoiu nu mai fată pui de țâță...În gazetărismul (!) de azi nici găina lui Cristoiu nu mai fată pui de țâță...

Romeo
Tarhon

NNu sunt în măsură să
dau lecții de gazetărie, pre-
cum Cristoiu, altminteri
neșcolit în jurnalistica jurasică,
dar cu vocație de comunist
pupincurist, excelând în
producția de ziare; precum
Cornel Nistorescu, cel mai
nedeontolog deontolog de
presă din cretacic până după
ceaușism; precum mime-
ticul George Stanca 
devenit conferențiar, 
într-o vreme bună-rea,
precambriană, la jurnalismul
dâmbovițean care nu cere nici
unui student să scrie măcar un
titlu de articol și, în general, să
știe să scrie; precum Horia (lui
Toma) Alexandrescu în care,
răposatul tată din paranteză, a
pompat jurnalism slugarnic și
turnătoristic de mic; precum
grețosul, arțăgosul și inginero-
sul (!) Cristian Tudor Popescu,
organul transplantat de către
organele responsabile cu
propaganda, de la doctrina
șaibei la șaiba doctrinei; pre-
cum omologul CTP-ului, SRS-
ul (Sorin Roșca Stănescu), o
secătură de securici de servici 
baronizată, parlamentarizată
și infracționalizată; precum
Radu Mazăre, derbedeul
sclipitor care s-a orientat ex-
emplar și și-a cumpărat blană

jurnalistică de „măi, animalule”
întru glorie deplină de jivină;
precum alți mulți și mărunți
ciutaci, ciuvici, tolontani,
chirieaci și fel și fel de bibici și
mangafoaie mediatice....

Pe când eu, Un-Mai-
Nimeni, trecând un timp prin
Universitatea de Partid și Con-
ducere de pe vremuri, admis
spre a fi jurnalistificat, dar prea
târziu, în faza termninală a
regimului pre-post-comunist,
chiar păream să am ceva con-
dei și ingeniozitate, cât să
comit articole, reportaje, inter-
viuri, anchete și știri aproape
numai din titluri. Fiindcă,
stimați confrați gazetari mici și
mari, catâri și măgari, magne-
tul unui articol, vă vor fi
învățat, sau nu, actualii
„maeștri” care se trag (prost,
accidental, anapoda) din marii
gazetari înaintași  de dinainte
de Pamfil Șeicaru și până la
Artur Silvestri, este chiar titlul:
compostul din acele câteva
cuvinte magige, captivante,
senzaționale de deasupra
unor fraze care, de regulă, nu
spun  nimic, sau spun ceea ce
spun, parcă la comandă, de
fapt chiar la comandă, toți
rândașii și hăitașii din presă
despre nu contează care
eveniment...

Este demn de amintit
cum, imediat după marea
vânzoleală din `89,  pe când
încropeam și eu articolașe

știristice și stilistice, în fugă în
zig-zag, pe la Zig-Zag-ul
Cristoiului, marele făcătoriu de
gazete scotea genial și genital
tiraje de invidiat dintr-o
penibilă găină mamiferizată ai
cărei pui, abia fătați, nici nu
făceau bine cioc că și sugeau
la țâța galinaceei.

Azi se scrie de-a-ncu-
rulea, fără umor dar cu umori,
fără stil, fără magnetism... Și,
ca să vedeți la cât profesion-
alism al decandeței s-a ajuns,
aflați că nu se mai comandă
de la nivelul de sus al nivelului
de sus, sau de la nivelul de
mijloc al nivelului de sus, ori
de la nivelul de jos al nivelului
de sus, și așa mai departe,
subiectele articoleleor, ca pe
vremea luui Năstase, ci,
acum, pe vremea cotroceanu-
lui și a lui Ponta, se dau direct
titlurile articolelor, iar scribacii
trebuie să doar să adauge
umplura... 

De aceea și sărăcia,
uscăciunea, seceta evidentă
de inspirație, de originalitate în
presa cea de toate zilele 
și mai ales nopțile, în favoa-
rea tabloidizării care
dezchiloțizează până la pierc-
ing-ul labial arta de a face
gazetărie prin harul condeiu-
lui.

Cumva nostalgic,
după mai mulți ani de
gazetărie la „Națiunea”, am
fost tentat să „scriu” un „arti-

col” numai din... tilurile unor
articole ale mele, ceea ar
arăta cam așa:

Poporul român este în
război cu… poporul român;
mă tem că va învinge ungure-
tul… Alianța Irod-Pilat-Ana-
Caiafa pune la cale amnistia
ca să îl elibereze pe
Barabas... Mișcarea pentru
Constituția Cetățenilor și pa-
timile lui Dan Puric... Asta ați
votat, asta aveți: un executiv și
un legislativ USL care vă
execută silit… Un papă
pleacă, un altul vine, dar
marele maestru Ștefan
Popa`S rămâne... Homosexu-
alii lui Remus Cernea și ai
altor LGBT-iști politici la
Muzeul Țăranului Român…!
Mascarada privatizării Oltchim
s-a sfârșit, DD-OTV-PP
stoarce cât poate lămâia…
Unguretul udemerist, An-
tonescu și Ponta la sus-
pendare... Fabula noastră
politică… fără morală... Sever
Mureșan, urmaș de sânge al
pașoptistului Andrei Mureșan,
rupe tăcerea prin prima carte
dintr-o serie a scriitorului
Cezar A. Mihalache despre
execuția sa morală și
înstrăinarea Băncii Dacia
Felix... Ruga unui zeu către
Dumnezeu: Gheorghe Zamfir
și Doina Oltului… Să formăm
un pol civic în jurul liderilor
spirituali Dan Puric, Tudor
Gheorghe, Ion Coja, Florin

Constantiniu și alți mari
naționaliști...Traian Băsescu,
Puterea și Opoziția se scapă
pe ei (!) de spiritul Pieței
Universității... Agentul princi-
pal Ninsoare, maiorul
Fleșcăraie, comisarul Ger,
Generalul Iarnă și toți arafații
(!) s-au înţeles cu Băsescu…
Manifestațiilor din Piața
Universității le lipsește Spiritul
Pieței Universității... Dintre
sute de polemici despre pric-
ina cotroceanului pe rege...
Băsesculizarea generală…
Onestul președinte care minte
că nu minte… Ponta şi pon-
toanele (lui Oprescu)… Fab-
ula Evenimentul Zilei despre
spanacul băsist, cartofii par-
tidelor și morcovii ungurești…
Stelian Tănase m-a călcat pe
șotron… Kramer contra
Kramer și Klaus pro Klaus,
Fabritius și Johannis… Stelian
Tănase, misionarul invaziv
clonat în legiuni mediatice pe
facebook... Războiul rege-
lui Băsescu împotriva
președintelui Mihai (!)… Crin-
ule Crinuțule, ce o să faci
drăguțule… ? De ce s-a
răsucit Băse Vodă cel Sucit…

●


