
 
Hai să dăm 

mână cu mână, 
cei cu patru  
la română!

Ați văzut, da? Apărătorii LGBT sunt 
persoane emancipate, cu doctorate (și 
mai multe masterate decât cărți citite), 
iar oamenii cu neveste, copii și cruciulițe 
la gât au devenit balastul națiunii, 
înapoiații naibii!

Fenomenul are loc la nivel de lozin-
că. Dacă intri pe facebook, constați că 
lucrurile se petrec altfel. Vezi că oamenii 
"deschiși la minte" sunt niște agramați. 
"Să nu generalizăm!" Ba da, în legitimă 
apărare, eu generalizez. Nu se poate să 
ne dea lecții cuvântăreața Emma Zeices-
cu de la TVR. Sau Florin Bădiță, de la 
"Corupția Ucide" - ucide, ucide, dar nu 
l-a ucis, fiindcă l-a ținut în viață prostia. 
Pe mine nu mă interesează că doamnei 
Zeicescu i-ar sta bine cu mustață, ca 
multor cucoane brunete. Pardon, nu as-
ta am vrut să scriu! Reiau. Pe mine nu 
mă interesează că doamna Zeicescu și 
Bădiță se arată interesați de țigări alter-
native. Pe mine mă interesează că pe 
pereții facebook se ilustrează un insur-
gent agramat și o agramată cu apetit di-
dactic, care îi fac retrograzi pe românii 
care au avut biblioteci pe pereții de aca-
să. În felul ăsta, insalubra campanie îm-
potriva familiei tradiționale s-a trans-
format în "Hai să dăm mână cu mână, 
cei cu patru la română!"

Știți ce ne va lipsi până la referen-
dum? OTV-ul lui Dan Diaconescu. Bă-
iatul avea clasă mare, din moment ce a 
reușit să facă un partid parlamentar din-
tr-o televizie în care doar studioul era 
mai murdar decât veceul. Diaconescu ar 
fi difuzat noul folclor gay. "Țara noas-
tră-n sărbătoare/ Freamătă, răsună/ Gla-
suri de homosexuali/ Cântă împreună" 
-  mi-am permis să umblu puțin la ver-
sul trei al unei poezii pe care Nina Cas-
sian i-a dedicat-o lui Stalin. La șezătorile 
OTV am fi ascultat și basme gay. De pil-

dă, "Prințesei îi atârna un testicul". Sau 
bancuri cu gay. Circulă unul pe face-
book. "Bună dimineața, mămico! Îmi 
faci și mie o omletă?". "Dacă io mă culc 
cu tatăl tău, nu trebuie să îmi spui <<mă-
mico>>!" "Dar cum să îți spun?" "Vasi-
le!" Și spre finalul emisiunilor am fi plâns 
toți, de la fomiștii candizi cultural până 
la intelectualii sinecuriști, de mila unui 
travestit sensibil și neînțeles, care vrea să 
se sinucidă. Și atunci, Dan Diaconescu 
ar fi pus pe ecran un număr de sms, ca 
să donăm bani și să-l salvăm pe travesti-
tul tragic, fiindcă suntem un popor su-
fletist.

Diaconescu i-a adus în păduchelnița 
lui pe toți președinții și premierii noștri, 
iar realitatea asta pune bujori pe obrăjo-
rii patriei. Compromisurile nu s-au oprit 
aici. Adrian Năstase l-a invitat la el acasă 
pe Diaconescu, Iliescu îl lingușea la tele-
fon, iar Băsescu i-a dat sediu. Spre deo-
sebire de analiștii imaculați ai neamului, 
pușcăriașul Diaconescu a mărturisit pu-
blic. La sfârșitul lui 2004, când Băsescu 
se muta de la Primărie la Cotroceni, de-
ontologii stăteau la coadă ca să ia case 
gratis și pe urmă auzeam că sunt în 
"Consiliul de Onoare al Clubului Ro-
mân de Presă". Incredibil, incredibil, 
bandiții aveau "Consiliu de Onoare" și le 
dădeau lecții amărăștenilor care se în-
ghesuiau să le împartă primarii făină, 
ulei, ligheane!

Pe urmă, Băsescu și deontologii s-au 
apucat de anticorupție. Au trecut aproa-
pe 15 ani de când a început povestea în 
care trăim și azi.  n

Gata, 
DraGnea 
scapă de 
dăncilă!
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pop de Băseşti, avangarda românismului în Transilvania
oameni şi istorie de centenar
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1€ 4.6596 lei
1$ 4.0110 lei
1chf 4.0807 lei

Bitcoin BTC
$ 6.593 

Ripple XRP
      $ 0,5775 
Ethereum ETH
 $ 229,56

Membru fondator al Partidului Național Ro-
mân, cu trei mandate consecutive de deputat în 
Parlamentul Maghiar de la Budapesta, "Badea 
George", așa cum i-a zis istoricul Nicolae Iorga, a 
reprezentat decenii la rând unul dintre pionii 
principali ai avangardei românismului din Tran-
silvania, cunoscută sub genericul de memoran-
diști. Într-un demers care va fi creditat de istorie 
drept cea mai importantă acţiune naţională care 
a pregătit Marea Unire, în 1892, alături de alți 
fruntași remarcabili precum Ioan Rațiu, Eugen 
Brote, Vasile Lucaciu și Septimiu Albini, Gheor-
ghe Pop de Băsești semnează memorandumul 

transmis Împăratului austro-ungar Franz Josef 
privind politica de asimilare dusă de autorităţi, 
recunoașterea drepturilor politice și confesionale 
ale populației române din Ardeal. Pentru îndrăz-
neala lor, sălăjanul Pop de Băsești și ceilalți sem-
natari ai petiției către Împărat se aleg cu ani de 
carceră, fiind acuzați de încălcarea legilor, aţâțări 
la răscoală și trădare de patrie. Pop de Băsești es-
te aruncat în temniță la Vác, în Ungaria, în vreme 
ce președintele PNR, Ioan Rațiu, este trimis la Se-
ghedin, nu înainte ca liderul martir să concluzio-
neze în sala de judecată, în numele Comitetului 
transilvănean, că "existenţa unui popor nu se dis-

cută, se afirmă" și că "de aceea nu mai suntem aici 
acuzaţi, ci acuzatori". În septembrie 1895, pe fon-
dul criticilor venite din Occident, precum și a 
nemulțumirii arătate de populația română, Franz 
Josef decide grațierea celor condamnați. Din 
1905, Gheorghe Pop de Băsești preia conducerea 
Partidului Național Român, iar în noiembrie 
1918, în plină prăbușire a monarhiei austro-un-
gare, Consiliul Naţional Român Central - organ 
politic reprezentativ al populaţiei românești din 
Transilvania - convoacă Marea Adunare Naţio-
nală la Alba Iulia, pentru data de 1 Decembrie 
1918. Acest prilej îl face pe liderul PNR, ajuns la 

venerabila vârstă de 83 de ani, să îndemne lumea 
strânsă pe Câmpul lui Horea să se lase "pătrunsă 
de fiorii sfinți ai acestui strălucit praznic național 
și în cea mai deplină și frățească armonie să clă-
dim temeliile fericirii noastre naționale viitoare". 
Peste nici trei luni de la Unirea cea Mare, Pop de 
Băsești se stinge din viață la conacul său din Ce-
hu Silvaniei. n

Material realizat în cadrul "București-
Centenar" - Program Cultural derulat de Primăria 

Municipiului București prin Administrația 
Monumentelor și Patrimoniului Turistic
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Pe altarul ambițiilor personale, Klaus Iohan-
nis este pregătit să sacrifice inclusiv viitorul euro-
pean al țării. Soarta României stă acum la mâna 
amicilor președintelui, iar pentru preluarea pute-
rii se aruncă în joc cele mai tari cărți, fără a se ține 
cont de riscuri sau, și mai grav, consecințe. Se mer-
ge la bluf, ca la poker, numai că, de data aceasta, 
potul e controlul total asupra unui stat cu 20 de 
milioane de locuitori!

Dacă se va închide Realitatea TV, să nu credeți 
că Gușă va ceda, că își va pune capul pe butuc și 
își va da pletele la o parte, pentru ca toporul să 
nu se împiedice de ele la descăpățânare. Nu știu 
ce mi-a venit să scriu despre părul lui, dar am 
înțeles că așa se face. În fine, nu asta este proble-
ma. Războinicul Gușă a spus foarte clar că, dacă 
se urmărește în continuare închiderea postului de 
televiziune, el își va face partid. Eu cred că al da-
tornicilor, pentru că deja are de dat  peste 20 de  
milioane de euro. paginile 6-7

Guşă 
lansează 
Partidul 
datornicilor

Țările din 
Grupul Vișegrad 

își fac tren  
de mare viteză
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