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„Numele „Basarab” şi

„Basarabeni” există cu mult

înaintea vremii în care acest

pământ devenise românesc;

acest nume singur este o istorie

întreagă.” 

- Mihai Eminescu
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Fricile iepelor Fricile iepelor 
îmbătrânite…îmbătrânite…

Cezar Adonis
Mihalache

DDe data asta,
maghiarimea politică are
dreptate: „o națiunea
întreagă nu poate fi
catalogată teroristă”! Dar ei
oricum nu sunt o națiune! Ci
o minoritate care se vizează
națiune! Eventual într-o
mare enclavă… Și îl mai
completăm noi pe Kovács
Péter cu un amănunt: nici

măcar o minoritate
„întreagă” nu poate fi
declarată teroristă. 

Dar o colectivitate
conspiraționistă, da! Pentru
că, afișându-se, rânduri-rân-
duri, în manifestări la limita
nesupunerii civice, instigând
și amenințându-ne, terfe-
lindu-ne drapelul și batjo-
corindu-ne imnul, o
colectivitate, fie ea și
manipulată, își asumă și
riscuri.

Evident, Kovács
Péter bate câmpii! Inițiatorii
legii privind reintroducerea
în Codul penal a noțiunii de
defăimare a țării și națiunii
nu s-au referit la umplerea
pușcăriilor cu etnici
maghiari. Dar acolo trebuie
să ajungă capetele seci 
ale politichiei maghiaro-
secuiești care de două
decenii jumătate se chinuie
să ne scoată din Ardeal.

Acolo le este locul
acelora care așază drapelul
în bernă de Ziua Națională,
care ne batjocoresc Eroii
Naționali, care instigă „la
lupta cu arma în mână” (iar
„arma” nu este condeiul vre-
unui scriitor psihopat, ci are
trimiteri mult mai exacte),
acolo trebuie să zacă, până
li se va fi înverzit sângele,
cei ce vor să ne 

arunce în aer.
Și da, dacă este

nevoie să ne întoarcem, ca
mentalitatea, cu 26 de ani în
urmă, o să o facem! Pentru
că de asta îi e frică liderului
UDMR. Faptul că inițiativa
legislativă vizând pedep-
sirea defăimării țării și a
națiunii o să ne înturneze la
începutul anilor ’90.

Pe noi, însă, nu ne
deranjează! Nu ne
deranjează să retrăim
valențele empatiei și a

solidarității naționale de
atunci! Nu ne deranjează
câtuși de puțin să avem
onoarea de a putea 
explica tinerelor generații
semnificația unor noțiuni pe
care am permis mult prea
ușor să ne fie confiscate. Nu
ne deranjează să read-
ucem, să redescoperim și
să să transmitem
generațiilor următoare,
frumusețea și simbolismul
Patriei, Națiunii, a patrio-
tismului și românismului.
Asta am făcut două decenii
jumătate, și am trecut prin
momente când români de ai
noștri, intoxicați și pervertiți
de rătăciri, ne ridiculizau
naționalismul, ne luau în
derâdere „fițuicile”
naționaliste, dar, iată cum
se întoarce roata!

În schimb,
maghiarimea și secuimea
înfierbântată, parte aia a ei
– „politică”, iredentistă,
extremistă și revanșardă,
are de ce să fie supărată!
Căci dacă noi ne întoarcem
în anumite părți de mentali-
tate la începutul anilor ’90,
când Țara și Națiunea mai
erau încă pe piedestalurile
binemeritate, o dată cu noi
se întorc și ei acolo. Dar ei
vor reveni la primitivismul
conspiraționist de atunci. Și

vor trebui să o ia de la capăt
cu mașinațiunile! Iar toată
munca pentru retezarea
conexiunilor țării cu Ardealul
istoric se vor fi irosit.

Dar, avem o veste
pentru ei! Nu trebuie să se
teamă! Căci, de noi ne vom
întoarce la nivelul anilor ’90,
ei nu vor trebui să-și facă
griji pentru tocmirea unor
noi planuri de enclavizare,
regionalizare „multietnică” și
federalizare. Pentru că toate
capetele fierbinți ce încă vor

mai gândi astfel de mizerii
se vor stivui precum bostanii
necopți. Dar nu lângă tara-
bele cu păpuși spânzurate
batjocoritor, ci în pușcării.

Prima lege a bunului
simț este aceea de a re-
specta simbolurilor țării.
Maghiaro-secuimea politico
iredentistă nu a înțeles asta
două decenii și jumătate.
Acum, mai are totuși șansa
să aleagă. Să aleagă, căci
de schimbat nu se vor mai
schimba niciodată aceste
îmbătrînite iepe de pustă, să
aleagă între a-și trăi restul
vieții lor, oricum mizerabilă
în parcusul ei, departe de tot
ceea ce au încercat să în-
tineze sau să le
putrezească oasele în
pușcării.

●

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

Ionuț
Țene

ÎÎn România nu msi e
democrație! Țara e condusă de
marionete mecanice finanțate și
postate în fruntea țării de către
marile capitale occidentale.
Adevăratele forțe politice care
conduc România, ca o sub-
colonie supusă doar intereselor
străine, sunt ambasadele mar-
ilor puteri occidentale de la
București. În România nu mai
poate fi numit cineva într-o
funcție publică fără avizul unei
ambasade străine care se
amestecă brutal și ilegal în tre-
burile interne ale României.
Până și o funcție fără prea mare
importanță, cum e cea de mem-
bru al Consiliului de
Administrație în TVR trebuie să
aibă acceptul unei ambasade
străine. E strigător la cer cât de
slugarnici am devenit! E penibil
cum politicienii noștri ling
clanțele ambasadelor străine și
pun în practică directivele aces-
tora ca pe vremuri negrii din
coloniile africane numai și
numai pentru metropolă.

România nu mai e stat
independent, ci o sucursală a
ambasadelor marilor puteri oc-
cidentale. S-a ajuns la o culme
a penibilului, ca Oana
Stănciulescu să fie respinsă
într-o funcție minoră că nu vrea
Ambasada Israelului. Dar noi îi
întrebăm pe politicienii israelieni
pe cine numesc ei în funcții pub-
lice interne? Niciodată. Cum își
permite o ambasadă să se
amestece brutal în treburile in-
terne a unei televiziuni
naționale. Într-o scrisoare
deschisă adresată am-
basadorului Israelului în Româ-
nia, Oana Stănciulescu afirma,
demn, că punctul de vedere al
ambasadei (în care se afirma ca
jurnalistă a avut nenumărate
exprimări publice antisemite si
simpatii vădite fata de Mișcarea
Legionara), „atât de dur”, este
nefundamentat. „Am primit cu
multă dezamăgire vestea că mi-
siunea diplomatică a Israelului
la București și-a exprimat un
punct de vedere atât de dur – și,
după cum voi arăta în această
scrisoare, nefundamentat – cu
privire la persoana și activitatea
mea jurnalistică”. Mai mult Am-
basada Olandei neagră de furie
că nu primește ca sinecură por-
tul Constanța, ca să îl con-
troleze și să nu facă concurență
economică celui din Rotterdam
ne dă cu flit în chestiunea
Schengen. Și ne impune sub
acoperirea intereselor econom-
ice brutale în România cu lipsa
drepturilor LGTB. Ambasada
Olandei la București susține
crearea unor cluburi în cadrul
universităților unde studenții ho-
mosexuali să se întâlnească.

Aceste cluburi vor servi ca loc
„de dezvoltare a ideilor și
inițiativelor de combatere” a
„homofobiei” și „transfobiei” în
mediul academic.

Mai prejos nu se lasă
nici ambasadorul american
Hans Klemm care se poartă ca
un consilier sovietic din anii ̀ 50,
care critică BOR, ne spune pe
cine să amendeze ANAF, ce
televiziune românească trebuie
să-și pună cenușă în cap, și la
ce paradă gay trebuie să
mergem. Pe aceeași linie se
poartă și ambasada Austriei,
care e nemulțumită că a primit
doar Petromul și pădurile, pen-
tru acceptarea integrării țării
noastre în UE. De fapt, ei ne vor
pe lângă averea țării, să de-
venim mancurți și să ne vindem
sufletul poporului. Exemple
negative, cum ambasadele oc-
cidentale se poartă în România
ca într-o subcolonie africană,
sunt multe. România a ajuns să
fie guvernată de ambasadele
străine, de aceea românii ar tre-
bui să ia hotărârea să voteze pe
viitor doar cu acele forțe politice
românești care sunt criticate de
aceste adevărate coloane a
cincea a intereselor străine în
țara noastră.

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

●



Firea românilor 3

De la animalele omorâte prin înfometare, la oamenii uciși De la animalele omorâte prin înfometare, la oamenii uciși 
cu alimente și băuturi chimizatecu alimente și băuturi chimizate

George
Petrovai

- interviu cu doctorul Coriolan
DRAGOMIR -

Doctorul Coriolan
Dragomir este bine cunoscut în
Maramureș ca vajnic și neo-
bosit apărător al sănătății se-
menilor prin controalele
efectuate pe nepusă masă în
centrele de producție, proce-
sare, depozitare și comer-
cializare a alimentelor și
băuturilor: abatoare, depozite,
puncte de desfacere. Căci
până la pensionarea sa, ceea
ce înseamnă zeci de ani de ac-
tivitate, nu doar că a pus pe pi-
cioare Cooperative Agricole de
Producție unde la propriu ani-
malele mureau de foame (a
avut serios de tras din
întrebuințarea substantivului
„inaniție”, pe care activiștii
anilor șaizeci nu l-au priceput,
dar îndată l-au catalogat ca ex-
trem de dușmănos pentru rân-
duielile socialiste!), lăsând în
urmă-i laboratoare de referință
în branșă (bunăoară Labora-
torul pentru analize din Piața
centrală de alimente a Sighetu-
lui), ci în decursul timpului a
acumulat o bogată experiență,
precum și aprecierea tuturor
factorilor decizionali din țară și
străinătate, locuri cu amintiri pe
unde a fost purtat de destinul
profesiunii sale.

*

- Domnule doctor,
pornim în dialogul nostru de la
afirmația făcută cândva (nu-i
mult de-atunci) de un reputat
medic nord-american: „Ce
doriți, ca oamenii să moară de
foame la 20 de ani, ori de can-

cer la 50 de ani?...”  Vi se pare
cinică?

- N-aș spune cinică.
Mai degrabă brutală 
în maniera comunicării
adevărului. Pentru că adevărul
poate fi transmis direct sau pe
ocolite. În ce mă privește, sunt
adeptul adevărului spus direct
și cu niscaiva menajamente,
oricât ar fi acesta de
dureros...Interogația acelui
medic conține în ea însăși
coloana vertebrală a tragediei
omului zilelor noastre: Este
inuman să ne lăsăm semenii
să moară de foame, așa că-i
îndopăm cu alimente și 
băuturi contrafăcute, crimă
premeditată prin care li se
prelungește agonia de la 20 la
50 de ani!

- Totuși, pentru care
din cele două variante
optațidumneavoastră?

- Opțiunea mea
categorică se îndreaptă spre
anticul și mereu actualul Mens
sana in corpore sano (Minte
sănătoasă în corp sănătos).
Este îngrozitor de înjositor
pentru noi toți că în secolul 21
încă mai mor de foame zeci de
milioane de oameni, când se
știe prea bine că, pe de o
parte, atâta teren arabil este
lăsat în paragină (bunăoară
așa ca în România) și că pe de
altă parte mii de miliarde de
dolari se duc pe apa sâmbetei
cu nebunia înarmărilor, bani cu
care s-ar putea obloji o bună
parte din actualele răni plan-
etare: malnutriția, cancerul și
alte multe maladii care fac rav-
agii, poluarea, deșertificarea
etc.

Dar la fel de înjositor
și, desigur, mult mai perfid este
să-i hrănești pe oameni cu ali-
mente și băuturi cancerigene.
Absolut tot ce se
comercializează la noi și în

lume conține într-o poporție
mai mică sau mai mare
otrăvuri de felul conservanților,
coloranților și din larga gamă a
e-urilor! Atâta timp cât cele trei
elemente primordiale pentru
filosofii antici și vitale pentru în-
treaga existență (pământul,
apa, aerul) sunt infestate,
niciun om de pe planetă, oricât
ar fi acesta de bogat, puternic
sau izolat, nu poate scăpa din
această neiertătoare capcană,
pe care chiar el (a se citi câr-
muitorii și capitaliștii) cu mâna
și nechibzuința lui și-a întins-o.
Dovadă că mai devreme sau
mai târziu totul se plătește și
că erorile politice sunt mai în-
grozitoare decât crimele
întâmplătoare, întrucât din ele
decurg cu necesitate toate
formele de genocid: biologic,
economico-financiar, cultural,
identitar.

Așa că iată-ne și la
aprovizionare puși în situația
ca din două răuri să alegem
răul mai mic – ne informăm și
dintre toate alimentele
chimizate, căutăm să
cumpărăm pe cele mai puțin
dăunătoare. În acest chip
contracarăm pe cât posibil (dar
unde sunt alimentele sigure de
altădată?) bolile și suferințele
ce ne pândesc la fiecare pas.
Ca și accidentele, de alt-
minteri. Că acuma, cu
demența mașinismului, nu mai
ești în siguranță nici măcar pe
trotuar... Iată de ce spun că-i
vai de tine când ai devenit
clientul framaciilor. Nu numai
că medicamentele sunt neper-
mis de scumpe (taman cele
mai scumpe sunt necompen-
sate!), dar nici nu au menirea
de-a vindeca (după mine ăsta-
i tot secretul uriașei rentabilități
a industriei farmaceutice), ci
doar aceea de-a crea
dependența și iluzia vindecării,

astfel – târâș-grăpiș - pre-
lungindu-se agonia bolnavului
sau ceea ce în statisticile ofi-
ciale duce la creșterea duratei
medii de viață a unui popor. În
paranteză fie spus, dacă nu
dăm uitării tranșanta afirmație
a lui I. Kant cu cele trei tipuri de
minciuni (mari, mici și statis-
tici), atunci datele și tabelele
statistice trebuie privite cu o
prudență situată în vecinătatea
neîncrederii.

- Știe o lume întreagă
că sunteți adeptul tratamentu-
lui naturist cu ceaiuri, alifii și
extracte din plante, domeniu în
care posedați o mare
experiență (vă ocupați de
câțiva copii grav handicapați),
la care se adaugă rețetele
moștenite de la tatăl
dumneavoastră. Să înțeleg din
cele afirmate mai sus că nu
aveți încredere în medica-
mentele de sinteză, deși med-
icina naturistă își dovedește
eficacitatea doar în faza de
prevenire a bolilor?

- Într-adevăr, trata-
mentul naturist este realmente
miraculos în faza de prevenire,
mai exact în faza de întărire a
sistemului imunitar. Îndeosebi
atunci cînd el este puternic
susținut de credință în Cel ce
toate le-a făcut, de mișcare,
respirație corectă, masaje și
presopunctură... Să nu mă
înțelegi greșit. Nu sunt refrac-
tar la toate medicamentele pre-
scrise de medici (eu însumi
mai iau din când în când câte
o pastilă), dar mă pune serios
pe gânduri înmulțirea
alarmantă a farmaciilor, fapt
care ilustrează precara stare
de sănătate a poporului român,
precum și înfricoșătoarea di-
versitate a pastilelor eliberate
cu și fără rețetă, cu atât mai
mult cu cât este știut încă din
antichitate că peste 80 la

sutădin afecțiuni se datorează
alimentației și că, potrivit
învățăturii Yoga, omul își sapă
mormântul cu propriii lui dinți.
Acest mare adevăr yoghin i se
potrivește omului modern ca o
mănușă, pentru că el,
crezîndu-se atotștiutor și fiind
în continuă goană după bani,
refuză să învețe cum, când,
cât și ce trebuie să mănânce.

- Ce credeți că-i de
făcut la noi?

- Sunt multe, foarte
multe de făcut în această
delicată chestiune, de care de-
pinde sănătatea biologică și
moral-spirituală a întregului
popor. Aș începe cu începutul
– punerea pe picioare a agri-
culturii. Dar nu orice
agricultură, ci cu prioritate agri-
cultura ecologică, adică
aducătoare de mari profituri.
Dacă în perioada interbelică
România era considerată grâ-
narul Europei, astăzi ea ar
putea să-și hrănească sănătos
cetățenii și încă vreo câteva
zeci de milioane de europeni și
de mai departe. Deodată cu
acest proiect fundamental pen-
tru viitorul României, sau chiar
înaintea lui, trebuie înființat un
Inspectorat Național pentru
Protecția Alimentelor. Iar acest
inspectorat, aflat în subordinea
primului ministru, trebuie for-
mat din specialiști onești și
aleși pe sprânceană fără
mânării sau nepotisme, care
cu legea într-o mână și, atunci
când este cazul, cu arma în
cealaltă, să aibă dreptul de-a
controla orice locație din țară
(magazine, piețe, abatoare,
depozite), inclusiv toate mi-
jloacele de transport marfă (ve-
hicule, trenuri, nave).

●

Afară, haimanalelor!Afară, haimanalelor!

Ion
Coja

NNu am știut
niciodată de unde să-l apuc
pe Cosmin Gușe și am
sfârșit prin a fi mefient față
de persoana sa. L-am văzut
de mai multe ori însoțindu-
se cu indivizi pe care îi
cunoșteam prea bine ce le
poate pielea! Că s-a
despărțit după aceea de
unul ca Băsescu n-a mai
contat! Cine nu s-a despărțit
de Băsescu?!… Asta nu se
pune, ci contează numai că
la un moment dat te-ai putut
înhăita cu un astfel de per-
sonaj!…

Dar gestul lui Cos-
min Gușe îi repară integral
imaginea, dacă chiar ar fi
ceva de reparat! Mă refer la
anunțul dat pe post că la
Realitatea TV nu mai au ce
căuta haimanalele care au
semnat scrisoarea de
obediență față de inamicii
neodihniți ai neamului 
românesc, față de 

liderii anti-românismului
instituționalizat! Dispar ast-
fel de pe ecranul Realitatea
TV câteva personaje care,
oricum, speriau publicul de
fiecare dată când apăreau

și își deversau veninul în
urechile noastre! Este din
toate punctele de vedere un
mare câștig pentru postul
de televiziune, pentru viața
noastră publică, că per-
soane care nu au niciun re-
spect pentru ideea de
democrație și pentru ideea

națională sunt marginal-
izate, ostracizate, alungate
din cetate printr-o decizie
liber și senin asumată, cum
a făcut Cosmin Gușe
deunăzi!

Sper ca domnul
Cosmin Gușe să fie bun de
saftea și pe urma sa să pro-
cedeze la fel și alte televiz-
iuni! Și tot așa: prin anunțuri
publice! Cutare haimana nu
mai are ce căuta în
conștiința publică!…

Sincer mă bucur

pentru părinții lui Adrian
Niculescu, a cărui fiecare
apariție publică nu a intrat
niciodată în consonanță cu
valorile pe care profesorii
Alexandru Niculescu și Flor-
ica Dimitrescu  le-au promo-
vat toată viața lor! Cu cât va
apărea mai rar Adrian
Niculescu în public, cu atât
mai liniștite vor fi bătrânețile
iluștrilor săi părinți!… Nu mi-
e greu să bănuiesc ce va fi
fiind în sufletul dum-
nealor!… Îmi iau libertatea
de a face aceste afirmații ca
unul pe al cărui umăr dom-
nul Sandu Niculescu a
plâns, literalmente a plâns
din pricina necazurilor pe
care le avea de 
pe urma odraslei, cândva
neurecheată la timp!…

În general, reacția
publicului românesc la lipsa
de măsură și de bun simț a
celor ce au născocit legea
antilegionară, mai exact
spus anti-românească, este
reconfortantă. Nemernicii
primesc o replică pe măsura
ticăloșiei lor! Nu au avut

atâta minte să o prevadă!
Șarpele, când se satură de
bine, iese la drum! Ca
Alexandru Florian, acest
neica nimeni care a devenit
factor al vieții noastre pub-
lice!… Cine ar fi crezut că
poate fi cineva atât de
nerușinat?! Cine ar fi crezut
că o nulitate patentă poate
stârni atâtea discuții, atâta
gâlceavă?!

Încă o dată: felicitări
Cosmin Gușe! Felicitări
Bogdan Rareș! Felicitări
Oana Stănciulescu! Ați
dovedit, toți trei, că „simțiți
românește”! Nu-i de colo
pentru un patron de televiz-
iune, un redactor de televiz-
iune și un ziarist TV!

●
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„Toleranța zero” la stele căzătoare!„Toleranța zero” la stele căzătoare!

Ion
Măldărescu

ÎÎmi este ruşine să de-
clar, dar nu mai ştiu a cui
colonie este acum ţara
noastră, că prea o jumuleşte
cine vrea. Am mai spus-o şi mă
văd obligat să repet: România
stă cu picioarele în două bărci,
şi, la prima deviere de direcţie
a uneia, riscă să cadă în apă şi
să se scufunde. Pe o barcă
scrie „Parteneriatul strategic cu
S.U.A.”, pe cealaltă, „U.E.”!
După instalarea americanilor la
Deveselu, ruşii, în mod firesc,
ca reacţie defensivă, înainte ca
scutul antirachetă să devină
operaţional, au fixat preventiv
reperele-ţintă de pe teritoriul
României, aşa că, nu trebuie
să ne mirăm că am putea de-
veni poligon de trageri. Suntem
în faţa faptului împlinit şi dacă
tot ne-am pus pielea la bătaie
pentru alţii, pentru ce avem
nevoie de U.E.?

Ce ne-a oferit-oferă
U.E.? Statutul de servitori-
cotizanţi la bugetul conglomer-
atului european? Paznici la
graniţa de est a Uniunii?
Cetăţeni de rangul doi-trei,
neadmişi în Schengen? Dator-
nici pentru multe generaţii la
F.M.I., caseria şi perceptorul
Uniunii? Reamintesc cuvintele
lui Mircea Eliade (graţie
I.N.S.H.R.-E.W., proscrisul de
astăzi): „Istoria neamului româ-
nesc n-a fost decât o lungă,
necontenită, halucinantă he-
moragie. Ne-am alcătuit într-un
uragan şi am crescut între vi-
fore. Popor de frontieră, luptam
şi muream pentru toţi”. Nu ne-
am schimbat statutul, aşa este
şi astăzi, fiind, însă, valabil
doar pentru popor, nu şi pentru
clasa politică. Parteneriatul cu
S.U.A., bazele militare şi

convenţiile parafate impun o
anumită conduită pe termen
lung, ceea ce i-a permis „in-
teligentului” nostru şef al statu-
lui, să-şi pună singur eticheta
de „slugă la americani”. Statut
de colonie, ne permite dispen-
sarea de balastul privaţiunilor
şi deciziilor absurde şi umili-
toare la care suntem supuşi 
de Uniunea Europeană.
Nenumăratele proteste,
intervenţia unei doamne eu-
roparlamentar dar şi decizia
celor îndreptăţiţi au dat, în
sfârşit, roade mult aşteptate.
Gest pozitiv, unicat de la inve-
stirea ca preşedinte a lui Klaus
Iohannis, acesta s-a conformat
cererilor insistente, retrăgând
unuia dintre posesorii
necuveniţi distincţia „Steaua
României”. Ca reacţie, lui Las-
zlo Tokeş i s-a băşicat limba şi
a dat pe-afară. Rânza s-a um-
flat, iar „fideaua" „revoluţiei de
la Timişoara” a declarat sus şi
tare că prin retragerea
distincţiei ar fi „pedepsit exact
pentru ce a fost persecutat
înainte de decembrie '89”,
adică pentru „libertatea de ex-
primare”. Ipochimenul omite să
precizeze că parşiva sa „expri-
mare” avea dublă destinaţie:
Securitatea din România, al
cărei informator plătit era, şi
„locatarii” clădirii situate pe
Bulevardul Andrássy nr. 60 din
Budapesta (sediul central al
serviciului secret maghiar,
Á.V.O.). Adică, orătania sugea
la două oi, simultan, obicei pe
care nu l-a abandonat, deşi
astăzi, „beneficiarii” poartă alte
nume.

Ca justificare a re-
tragerii distincţiei acestui anti-
român, un istoric contemporan
menţionează: „Teza conform
cărora Laszlo Tökeș ar fi fost
cauza revoltei de la Timişoara
sunt total false. Revolta a în-

ceput la Iaşi [...] şi a renăscut
la Timişoara prin tentativa unui
grup dur aflat în legături cu Un-
garia de a prelua de la cei
câţiva români revoltaţi
protestele lor cu caracter so-
cial. [...] întreaga desfăşurare a
incidentului a fost filmată de
Securitate şi în consecinţă
aceasta deţine probele realităţii
[...] Nu s-a strigat nici o lozincă
anticeauşistă în faţa casei lui
Tökes”. De „stelele" acordate
pentru „meritele” de a fi ne-pri-
eteni declaraţi ai României şi ai
românilor, au beneficiat în mod
deosebit doi indivizi: „Satana în
sutană” - cum bine îl numea
cineva pe Laslzo Tökes -, care
a primit distincţia de la Traian
Băsescu şi contestatul „deţinut
nr. A7713 de la... Auschwitz”
(?), Elie Wiesel, căruia i-a
cadorisit-o Ion Iliescu, pentru
că s-a adresat românilor,
arătându-i acuzator cu degetul
şi ţipând la ei: „Aţi ucis! Aţi
Ucis! Aţi ucis!”. „Bravos,
naţiune, halal să-ţi fie!”. Ofus-
cat că i-a fost luată jucăria,
păgubaşul „revoluţionar” a
promis că va proceda „... așa
cum am făcut în decembrie
1989 la Timișoara”, adică prin
cacialma la două capete. Con-
form Agenţiei Ungare de
Presă, M.T.I., după ce statul
român i-a retras distincția
„Steaua României", replică,
statul ungar nu s-a lăsat
aşteptată.

La propunerea lui Vic-
tor Orban, Preşedintele „ţării
vecine şi prietene” l-a decorat
pe Tökes cu „Ordinul de
Onoare" al Ungariei, prin care i
se „recunoaşte curajul, demni-
tatea umană şi meritele lui
Tokes în declanşarea
Revoluţiei de la Timişoara care
a condus la căderea dictaturii
comuniste şi a deschis drumul
către libertate pentru România

şi maghiarii din Transilvania în
1989”. Ei, bine, dacă
„revoluţionarului” din '89 i-a
căzut „steaua” pe bombeu,
aplicarea loviturii de pedeapsă
pentru patronul onorific al insti-
tutului inchizitorial de sub aripa
protectoare a Guvernului
României (I.N.S.H.R.-E.W.),
care taie şi spânzură românii
mai ceva decât Thomas de
Torquemada în secolul al XV-
lea, ar fi o reparaţie morală
obligatorie adusă imaginii
românilor şi ţării! Cum? Nu
credeţi?... Aveţi dreptate, s-ar
supăra... vremurile. Unde ar
mai merge Preşedintele
României, cu a sa primă
doamnă şi urmaşii „Casei re-
gale” a Republicii România, să
facă temenele, să se pună
bine şi să primească befehl-
uri?

Pentru că am amintit
de Befehl-uri, Zgonea,
repetând gestul la fel de „in-
teligent” ca poza cu ciocanul
lângă zidul Parlamentului
României, se erijează de
această dată în staţie de radio-
amplificare a recentelor perle
ale şefului statului, îşi
depăşeşte atribuţiile în relaţiile
internaţionale, dând ordine
„parlamentelor, guvernelor,
organizațiilor internaționale și
societăților civile din întreaga
lume” precum Hans Klemm în
România. S-avem pardon! Sub
titlul „Răspunsuri oficiale și gu-
vernamentale la antisemitism”
- cui răspunde ciocănarul, nu
se ştie, că nu l-a întrebat ni-
meni? - şeful Camerei
Deputaţilor perorează: „Toate
formele și manifestările de ra-
sism și xenofobie sunt incom-
patibile cu valorile pe care s-a
construit și se sprijină Uniunea
Europeană. Este imperativ ca
parlamentele, guvernele,
organizațiile internaționale și

societățile civile din întreaga
lume să adopte o politică de
«toleranță zero» față de aceste
fenomene grave”.

Domnul Zgonea ne
invită la toleranţă faţă de alţii,
dar uită de drepturile
cetăţenilor României care l-au
instalat în confortabilul fotoliu.
Dacă tăcea, filosof rămânea!
Domnule Preşedinte Iohannis,
domnule Zgonea, doamnelor şi
domnilor guvernanţi, domnilor
„aleşi ai neamului”, cu noi,
românii care nu mai suntem
stăpâni în ţara noastră pe
pământurile şi pădurile noas-
tre, cu noi, românii care de
dragul altora nu mai avem voie
să intonăm Imnul Naţional la
diverse manifestări cum
rămâne, stimabililor? Ne
pregătiţi psihologic pentru in-
vazia „toleranţei” şi a
violenţelor migratorilor? Ne
pregătiţi pentru instalarea
terorismului pe meleaguri
mioritice? Că elitele româneşti
sunt stigmatizate şi interzise în
propria ţară nu se vede, stima-
bililor? Domnilor de la Casa
Poporului, anul trecut aţi votat
ca oile strâmba lege 217, fapt
pentru care şi în cazul
(ne)domniilor voastre
„Toleranță zero” trebuie
aplicată! Practicaţi în mod con-
damnabil discriminarea
pozitivă, deci, să nu vă mire că
într-o bună zi, „Când nu vom
mai putea răbda/ Când foamea
ne va răscula,/ Hristoşi să fiţi,
nu veţi scăpa/ Nici în mor-
mânt!”. Atunci, românii vor în-
locui imnul cu huiduiala şi
steagul cu furca. Feriţi-vă,
domnule Zgonea de ziua
aceea! Practicaţi joggingul, că
de, nu se ştie... s-ar putea să
nu ajungeţi destul de repede la
luxosul dumneavoastă S.U.V.

●

Au plănuit şi au asasinat!Au plănuit şi au asasinat!

Maria Diana
Popescu

AAu ieşit la iveală
crimele despre care mai mulţi
politicieni au cunoştinţă sau au
fost părtaşi. Ţineţi-vă bine! Ori
i se va închide gura Alinei
Măgureanu, ameninţată şi
avertizată asupra a ceea ce i
se va întîmpla, ori hingherii vor
strînge „cîinii turbaţi” din lumea
interlopă a politicii româneşti
şi-i vor arunca în cuşti. Sin-
tagma „corupţia ucide”, auzită
din gura lui Iohannis după
tragedia Colectiv (păcătosul
adevăr a grăit!), ar fi potrivită în
cazul lui Codruţ Marta şi al ze-
cilor de morţi suspecte (neelu-
cidate încă) ale sfertului de
veac politic românesc.

Alina Măgureanu,
fosta noră a lui Virgil
Măgureanu şi Florin Mihai Ghi-
ulbenghian, au spart „Omerta”
cu şapte denunţuri uluitoare,
aruncînd în gura justiţiei nume
grele ale politicii şi finanţelor, în
baza unor probe - „acte, în-
scrisuri, documente şi martori”.
Denunţurile vorbesc de sute de
milioane de euro luate de la
bănci cu acte false, cu mi-
jlocirea lui Mugur Isărescu, de

finanţarea campaniei lui Traian
Băsescu, abuz în serviciu,
trafic de influenţă şi intervenţii
pentru licitaţii cu statul. Alina
Măgureanu a declarat procuro-
rilor D.N.A că Dragoş Do-
brescu şi Elan Schwartzenberg
l-ar fi omorît pe fostul şef de
cabinet a lui Blejnar, Codruţ
Marta, scrie România TV. Nu-
mele lui Traian Băsescu a fost
indicat de către fosta noră a lui
Virgil Măgureanu, ca fiind una
dintre persoanele care ar fi
ştiut de uciderea lui Codruţ
Marta. Fostul preşedinte a
ameninţat-o pe Alina
Măgureanu că o va da în
judecată. Un prim denunţ al
celor doi către D.N.A. vizează
infracţiuni extrem de grave
comise de mai mulţi politicieni
români în epoca băsismului de
aur. Potrivit Digi24, pe lista
plîngerilor către DNA figurează
nume celebre: Mugur Isărescu,
Crin Antonescu, fostul şef
S.R.I. Virgil Măgureanu,
Dragoş Dobrescu, Elan
Schwartzenberg, Carmen
Daniela Dan, prefect al
judeţului Teleorman, Mihai
Gheorghe prim-procuror,
Elena Brânduşa Gheorghe,
judecător, primarul oraşului
Bragadiru, Vasile Cimpoieru şi

alţii.
Alina Măgureanu a de-

clarat: „Am luat parte la o
discuţie, la o masă, unde, între
invitaţii specificaţi în denunţ
erau şi Dragoş Dobrescu şi
Elan Schwartzenberg. Am
crezut că este vorba de o
glumă şi că vorbesc cum
vorbesc băieţii să i-o facem lu'
ăla...să-l lichidăm, dar, atmos-
fera de la masă a fost
tensionată, mai ales din mo-
mentul în care Dobrescu
Dragoş a declarat că Marta
Codruţ trebuie să fie lichidat şi
a precizat că urmează să în-
groape cadavrul într-o pădure".
Alina Măgureanu a redat tex-
tual discuţia dintre cei doi: „Băi,
ăsta acum se joacă cu noi? I-
am dat mînă liberă şi el acum
se apucă să ciripească? Gata,
Codruţ trebuie să dispară! Ştiu
şi pădurea unde să-l
îngropăm”. „La aceeaşi masă
s-a mai vorbit şi de o
secretară, care ulterior s-ar fi
sinucis, dar nu a fost sinu-
cidere, ci a fost lichidată", a de-
clarat Alina Măgureanu, potrivit
Dcnews. „La câteva zile după
această petrecere, soţul meu
Măgureanu Marian a venit
acasă extrem de şocat şi mi-a
declarat că Dobrescu Dragoş

şi Schwartzenberg Elan sunt
extrem de periculoşi, că ştie că
l-au lichidat deja pe Marta
Codruţ si că l-au îngropat într-
o pădure. După alte cîteva zile
s-a anunţat oficial în presă
dispariţia lui Marta Codruţ. Am
aflat că Schwartzenberg Elan,
împreună cu Dobrescu Dragoş
erau implicaţi în respectiva
fraudă. De asemenea, s-a dis-
cutat clar că numitul Marta
Codruţ, în acel moment direc-
tor de cabinet al lui Blejnar
Sorin, ştia deja prea multe de-
talii şi despre alte afaceri ale
celor doi, şi că o sumă de zece
milioane de Euro nu le putea fi
restituită deoarece numai
Marta Codruţ cunoştea detali-
ile despre banca şi contul în
care se află”, a subliniat Alina
Măguranu în denunţ, conform
surselor citate mai sus.

Aşadar, drumurile
corupţiei trec şi pe la poarta lui
Băsescu Traian şi a lui Mugur
Isărescu, tătucul jafurilor finan-
ciare şi al bancherilor-rechini
care au devalizat şi fraudat mil-
ioane de români. Crama de la
Drăgăşani dotată cu buncăr
antiatomic cu ce bani a fost
construită? Zilele trecute
Isărescu a îndrăznit să se iden-
tifice cu Imnul naţional şi cu Tri-

colorul, jignindu-i şi acuzîndu-i
pe protestatarii paşnici, care
au aruncat, în mod simbolic, cu
monede pe treptele BNR, că
terfelesc însemnele naţionale.
Este cunoscută şi criticată
aspru complicitatea tovarăşului
Mugur Isărescu în a-i jupui pe
români, prin clauze, dobînzi şi
comisioane frauduloase, per-
cepute numai în România, nu
şi în alte state europene.
Echivalentă cu terfelirea Tricol-
orului şi a Imnului naţional este
tocmai politica bancară pe care
tovarăşul Isărescu- Trilateral o
duce cu cetăţenii ţării de 26 de
ani! Acest clevetici ultradema-
gog, cap de listă în denunţul
Alinei Măgureanu vorbeşte de
patriotism? El, care a vîndut
poporul unor clanuri de
bancheri şi magnaţi străini,
lăsînd cetăţeni fără tălpi la
încălţări.

E timpul ca românii să
afle cum au fost lichidaţi cei
care au devenit la un moment
dat incomozi pentru structurile
Puterii de la Bucureşti.

●
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Putreda rădăcină „fecior-de-vișinescu”…Putreda rădăcină „fecior-de-vișinescu”…

Cezar Adonis 
Mihalache

TTocmai prim-partidul
descendent al „fostei”
nomenclaturi să propună
așa ceva? Ba, încă cu prim
tovarășul nemuritor prin an-
tecamerele mausoleului,
parlamentarii PSD să aibă
tupeul de a iniția o lege a
scoaterii partidelor de
sorginte comunistă în afara
legii?! Pare bizar; da, poate
vitroliant, dar oricum straniu.
Dacă…

De fapt, legea parla-
mentarilor PSD denotă atât
„priceperea” unor „doreli”
politici, veniți să sape o
groapă comunismului într-
un mormânt pregătit de
multă vreme, dar și măsura
linsului în dosul statuii pe
care o visează liderul PSD.

În mod evident,
legea anti-comunism
reprezintă o acțiune caducă.
Pentru că sunt numeroase
prevederi legislative care țin
de drept PCR-ul și even-
tualele noi acronime cu
sânge roșu totalitar în afara
legii!

Desigur, poate că
PSD vrea să dea semne că
s-a lepădat de satana! Par-
tidul ori poate Dra(c)nea,
care vrea să-și consemneze
„lepădarea” de mon-
struoasa imagine! Sau, pur
și simplu, e forma prin care,

pe un fundament al interz-
icerii partidelor de sorginte
comunistă, același Liviu
Dragnea (un alt mare „pros-
tonac” în felul lui chinuit de
a-și fixa efigia prin cărțile
nescrise încă), perdant no-
toriu la capitolul intrării în is-
toria legislativului prin legea
anti-defăimare, încearcă,
prin orice mijloace, să-și fix-
eze postamentul glorificării

de podeaua unui panteon în
care nu poate încăpea. Să
rămână măcar cu atât: să
fie cel ce a curățat PSD-ul
de imaginea de moștenitor
de viță nenobilă a hidrei co-
muniste!

Dar chiar și în

condițiile în care legea so-
cial-democraților este clar
inutilă, existând prevederi
mult mai bine conturate îm-
potriva reînvierii „monstru-
lui” (o reînviere cu unul viu
în dânsa, asta da bizar!),
acțiunea ar fi putut avea
totuși rostul unui exercițiu
de campanie electorală. Dar
numai dacă venea la pachet
cu „lustrația” singurului per-

sonaj care mai face rostul și
sensul lustrației: Ion Ilici Ili-
escu. Cu alungarea aces-
tuia din partid, dar nu
oricum, ci printr-o excludere
istorică a unei putrede
rădăcini de „fecior-de-
vișinescu”.

Atunci, gestul de
definitivă lepădare de sa-
tana roșie ar fi fost credibil…
Dar așa, inutila lege a PSD-
ului vine într-un moment cât
se poate de prost. Cel puțin
ca semnal al gradului de
democrație de pe eșichierul
politic. Dar și înaintea unor
alegeri. Vine după abuziva
implicare a PROCUROR-
ILOR în interzicerea
înființării unui partid! Și nu
contează că era vorba fie și
de felia de puericultură a
mărului mai mult sau mai
puțin putred al „mișcărilor”
băsescian-browniene. Căci,
deși este nulă ca efect, în
speță prin interzicerea unor
inexistente, ca viață politică
și publică, „mișcări comu-
niste”, ea crează un prece-
dent grotesc. Posibilitatea
ca, prin astfel de „inițiative
legislative”, parlamentarii să
interzică, și să pedepsească

cu ani grei de pușcărie,
inițiatorii sau membri altor
tipuri de partide. Poate
naționaliste, poate prea pa-
triotice… Mai ales că, după
două decenii și jumătate de
democrație, este parcă prea
strigător la cer să te „joci”
atât de simplist cu normele
unor libertăți de asociere și
constituire, marjând pe
îmbinări legislative de forță
create pe seama nepriceprii
și netrebniciei unor parla-
mentari.

De altfel, tocmai din
dezechilibrul flagrant al
„faptelor” în raport cu
pedepsele prevăzute, se
simte „manevra” marca
Liviu Dragnea. Care ar băga
la muncă silnică pe oricine
prin orice fel de lege
propusă de el! Am uitat oare
de aberantele pedepse din
proiectul legii anti-
defăimare? Le regăsim,
iată, în legea anti-comunism
a senatorilor!

●

Între Sodoma şi Gomora…Între Sodoma şi Gomora…

Ion
Măldărescu

SSe spune că beţivii şi
proştii au Dumnezeul lor care-
i apără! Când am afirmat că Io-
hannis s-a eschivat de la
„sfatul de taină” al Bruxellus-
ului, n-am spus întreg
adevărul. N-aveam de unde să
ştiu, dar, mai mult de cât prob-
abil, „antenele” – nu cele evac-
uate din vechile sedii – i-au
şoptit, avertizându-l că în bur-
gul occidental se cloceşte
ceva. Este puţin probabil ca
IQ-ul de salamandră al Marelui
Mut să fi avut cuvântul
hotărâtor, dar, „înţelept” cum îl
ştim, „înălţimea sa” l-a expe-
diat pe premierul de serviciu la
Bruxelles, aparent, să dreagă
busuiocul gafelor sale. Servici-
ile belgiene ştiau că va avea
loc un act terorist, aşa că un
posibil avertisment „discret”
prin telefonul fără fir i-a prins
bine. Ce s-o fi gândit neobosi-
tul vacanţist, ne-ortodox: „îl las
pe Cioloş să meargă în gura
lupului, că e de-al casei şi nu
bate la ochi! El cunoaşte co-
claurile şi, dac-o fi să se în-
tâmple ceva, pielea mea
preţuieşte mai mult decât a lui”.
Ocrotit, fie de „duhuri rele”, fie
de „şoaptele” recunoscătoarei
„umbre” de la S.I.E., de cele
ale serviciilor belgiene sau de
dimensiunea fustei consoartei,
Marele Mut a profitat de cerul
senin al Israelului, a evitat
„bubuielile” din oraşul Turnului
Babel şi s-a „plăjuit un pic la
malul mării. După atâtea con-
cedii, o scurtă vacanţă nu
strică! Herr Junker, când facem
o „defilare” á la Paris! Apropo,
atunci s-a strigat: „Je suis
Charlie”. La Bruxelles, care va

fi lozinca? Poate cea de la
„Colectiv”-ul bucureştean: „…
a trebuit să moară oameni ca
să…” nu se ştie mai departe.
Exprimarea „lemnoasă” şi
şablonată a şefului S.R.I. –
deşi nimeni nu i-a cerut s-o
facă – sună ca mânia proletară
a anilor ’50: „Serviciul Român
de Informații condamnă ferm
atacurile teroriste din capitala
Belgiei. Suntem alături de
poporul belgian [...]” bla, bla…
Deşi şeful S.R.I. ne asigură că
„în România Sistemul Național
de «Alertă Teroristă» se
menține la nivelul «albastru-
precaut» ceea ce înseamnă
că, până în prezent, nu există
informații care să ducă la o
legătură directă între eveni-
mentele de la Bruxelles și
riscuri la adresa securității
naționale. [...]”. Navetistul de la
Cotroceni a simulat o opoziţie
„de ochii lumii” faţă de deciziile
U.E., dar acceptând cota de
mii de migratori care aşteaptă
să pătrundă în România. După
atentatele de la Bruxelles,
prim-ministrul Dacian Cioloș a
declarat că „autoritățile de la
București au luat toate
măsurile pentru asigurarea
protecției cetățenilor români
care trăiesc în Belgia…” dar
despre probabilitatea ca după
accesul năvălitorilor pe me-
leagurile mioritice să se întâm-
ple şi la Bucureşti acte
similare, nicio vorbă. În timp ce
statele vecine, membre ale
U.E. îşi iau măsuri restrictive
de precauţie la graniţe (Un-
garia, Austria, Slovacia, Polo-
nia şi Bulgaria) preşedintele şi
guvernul nostru umblă să-i în-
tâmpine pe năvălitori precum
Frau Merkel: „Vă aşteptăm cu
braţele deschise. Poftiţi pe la
noi!”. Concluzia: România o

caută cu lumânarea! În contex-
tul prea-slăvitului multicultral-
ism, realitatea este mult mai
„albastră” decât „albastrul-pre-
caut” al domnului Eduard Hel-
lvig. Preşedintele, guvernul şi
parlamentul calcă în picioare
Constituţiei României, dar
aproape nimeni nu
protestează. Este o problemă
extrem de gravă de prioritate
„0” pe care numai referendu-
mul naţional o poate rezolva.

Circul electoral din
acest an şi reîmpărţirea
ciolanelor mai pot aştepta, deşi
se pare că spectacolul deja a
început. Într-o emisiune tv la
Adevărul(?) Live, Laurenţiu
Ungureanu s-a întreţinut cu
Vlad Levente Viski,
preşedintele Asociaţiei
„Mozaiq”, prilej cu care cei doi
au empatizat frăţeşte, prezen-
tând telespectatorilor abuzul
„minorităţii” ca fiind drept, iar
prostia românilor ca toleranţă.
Populaţia României, mai precis
cea bucureşteană, a fost
anunţată că o serie de grupări
ale deviaţilor sexuali au trecut
la ofensivă împotriva majorităţii
şi cer cu insistenţă şi tupeu
înfiinţarea centrului „#The-
House”. Despre ce este
vorba? „#TheHouse” este o
iniţiativă a Asociaţiilor „Linden-
feld”, „Mozaiq” şi „TRANS-
form”, rezultată în urma mai
multor trăncăneli ale găştilor
numite, cu privire la statutul
comunităţii „Lesbian, Gay, Bi-
sexual and Transgender”
(L.G.B.T.) în România, în con-
textul alegerilor locale.
Dezaxaţii sexuali vor înfiinţarea
unui centru comunitar destinat
persoanelor L.G.B.T., dar nu
oriunde, musai în Capitală. De
ce nu în Harghita, în Covasna,
în „ţinutul secuiesc”, în

Bărăgan sau la Cuca Măcăii?
Vor un centru (pe banii con-
tribuabilului – n.n.) în care
„statul român să ofere servicii,
să ajute grupurile vulnerabile
ale comunităţii noastre, să
ofere un spaţiu sigur, în care
persoanele L.G.T.B. să poată
să-şi desfăşoare activităţi”. Cu
respectarea legislaţiei, să facă
ce vor, dar pe banii lor. Chiar şi
o „rezervaţie” precum indienii
în S.U.A. Eu refuz să contribui
la promovarea decadenţei şi la
distrugerea Ţării mele!

Tupeul reprezentantu-
lui „Mozaiq” a sărit peste orice
limite, a debitat nerozii cu carul
şi a indicat statului român ce
are de făcut: „Statul are dato-
ria să preia iniţiativa, să
conceapă şi să finanţeze
politici sociale specifice [...]”.
Conform afirmaţiilor lui Vlad
Levente Viski, 10% din
bucureşteni sunt deviaţi sexu-
ali, iar Mişcarea L.G.T.B. este
supusă unei discriminări sis-
temice. Plângând cu lacrimi de
crocodil, a susţinut că „44 la
sută dintre membrii L.G.T.B.
din România sunt sub pragul
sărăciei şi simt nevoia
siguranţei, iar dacă România
vrea să fie o ţară europeană
(de parcă România s-ar afla în
Tanganyka), trebuie să aducă
legislaţia la standarde eu-
ropene şi să apere interesele
L.G.T.B.”. Individul se lamenta
că unii L.G.T.B.-işti trăiesc în
„zone, în cartiere sărace, unde
statul nu ajunge”, că printre ei
sunt „persoane care nu au loc
de muncă, nu au gratuitate la
servicii medicale, oameni care
au nevoi specifice şi statul are
datoria să finanţeze un centru
comunitar L.G.T.B. statul să
conceapă politici sociale speci-
fice lor”, că „Bucureştiul nu

este un oraş sigur, că există
discriminare şi probleme sis-
temice”, că „Bogdan Diaconu
lezează comunitatea L.G.T.B.
prin declaraţii homofobe,
antieuropene, rasiste, pline de
un naţionalism găunos”… Şi
dă-i şi luptă cu „decrimi-
nalizarea homosexualităţii”.

Criticând pe Ludovic
Orban care a solicitat spri-
jinirea Catedralei Mântuirii
Neamului, nu uită să se dea în
stambă, afirmând că „Art. 200
din Codul penal a fost o
intervenţia agresivă a statului
în viaţa intimă a cetăţeanului”.
Nu s-a sfiit să-i implice şi pe
ţigani în treburile lor pidosnice,
că de, au nevoie de suţinere…
Pentru demersul acestor
„grupuri vulnerabile”, cum se
autodenumesc, urmează să
apeleze la candidaţii primăriilor
sectoarelor Bucureştiului.
Poate vor propune un „catin-
dat” la Primăria Generală a
Capitalei. Mister L.G.T.B., sunt
milioane de români aflaţi sub
pragul sărăciei, care nu
beneficiază de servicii med-
icale gratuite şi nici de alte
asemenea facilităţi, dar plătesc
taxe şi impozite. Voi afirmaţi că
aţi fi discriminaţi, dar nu vă sfiiţi
să cereţi impunerea
discriminării pozitive pentru a fi
mai egali decât ceilalţi! Nu mă
interesează ce faceţi voi în in-
timitate. E treaba voastră, dar
nu încercaţi să ne impuneţi
stilul vostru de a „trăi” şi nici
etalarea publică a degradării
umane! Voi nu vreţi drepturi,
voi vreţi privilegii şi abuzaţi de
toleranţa majorităţii pentru a in-
stala dictatura anormalităţii! S-
avem pardon, că se poartă.
Sictir! La muncă!

●


