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Mă întreb câţi dintre bunii noştri concetăţeni observă mediul toxic în care trăiesc, 

tensiunile psihice la care sunt supuşi, pentru ca încet şi sigur să fie distruşi şi să elibereze de 

prezenţa lor câmpiile, apele, dealurile şi munţii României, pentru a le pune la dispoziţia lor. 

Căci ne-au năvălit... ne-au luat petrolul, apa de băut, gazele curentul electric, pământurile 

agricole, pădurile, totul. Absolut tot ce contează, ca resurse, pentru supravieţuirea unui popor. 

Acum a venit vremea să scape şi de noi. Îi deranjăm. Ar putea să ne transforme într-o 

colonie, dar e foarte costisitor, iar ei nu vor să plătească niciun şfanţ. Aşa că există o altă 

soluţie: dezmembrarea ţării şi împărţirea ei între cele patru zări. S-ar putea masca, astfel, toate 

jafurile lor.  

Cine l-ar mai putea întreba pe „X” sau pe „Y” de ce nu şi-a plătit deloc impozitele? 

Preşedintele Austriei spunea, recent, că „cea mai mare multinaţională din Austria plăteşte cu 

mult mai puţine taxe decât cel mai modest cârnăţar de la colţ”. 

Cei care mai doriţi să trăiţi în România, fiţi foarte atenţi ce faceţi şi cum vă apăraţi 

ţara. Dacă tot vreţi să demonstraţi şi mergeţi în Piaţa Victoriei, cu siguranţă o să întâlniţi 

preşedinţi de bănci şi alte multinaţionale, aşa cum i-am întâlnit şi eu, care vor demonstra 

pentru „viitorul copiilor lor”. Nu pentru viitorul copiilor noştri! Demonstrează nu pentru 

creşteri economice locale, nici pentru spitale, nici pentru drumuri şi autostrăzi, nici pentru 

şcoli şi cămine de copii, ci pentru viitorul copiilor lor, care numai arareori se află în România. 

Demonstraţia din Piaţa Victoriei, pe care am urmărit-o, mi-a demonstrat cum se poate 

crea un model al autodistrugerii naţionale. Imaginaţi-vă că Piaţa Victoriei este un imens 

borcan de iaurt, tocmai potrivit să vă hrănească. Şi iată că în masa de Bacillus lactis 

(bacteriile care fac iaurtul, în cazul de faţă demonstranţii) apar bacterii ale putrefacţiei 

(bacterii saprofite), care se aşează pe organismele voastre lactice, în curs de epuizare 

biologică, transformându-vă în produse minerale de echilibru final – amoniac, apă, hidrogen 

etc. Fireşte că, înainte de a fi saprofite, bacteriile dăunătoare sunt parazite, de tipul Bacillus 

subtilis Iohannis, Clostridium tetani Kovesi şi o grămadă întreagă de alte organisme 
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dăunătoare care trăiesc în grupuri compacte şi care, prin difuzie, distrug apoi pe Bacillus 

lactis. 

Asemănarea este teribilă. În curând, pe fundul borcanului de iaurt va rămâne doar o 

pojghiţă neagră, formată din masa moartă a paraziţilor şi saprofitelor din B. lactis. Cei care aţi 

făcut iaurtul veţi fi murit de mult, în mediul toxic format de acidul lactic concentrat. Aşa va 

dispărea omenirea. Ce ar trebui făcut? Voi reveni cu detalii. 

Acum, ar fi nevoie să facem doar câteva lucruri de bază: 

→ să lăsăm guvernul să muncească şi să facă iaurtul; 

→ să acoperim bine iaurtul, pentru a nu cădea în el organele parazite şi saprofite, 

nici individual şi nici în grupuri; 

→ să fim atenţi la găleata mare de lapte, numită UE, în care se vede o degradare 

imensă (corupţie mult mai mare ca la noi) şi o repulsie asemănătoare 

paraziţilor. 

Aşa că da, demonstraţi în continuare! Un final tot există. 

Culmea e că şi în Piaţa Victoriei trăiesc oameni care au nevoie de liniştea lor. Iar 

drepturile şi libertăţile noastre încetează acolo unde sunt încălcate ale celorlalţi.  

Nefiind politician, nu mă bag în declaraţii politice. Politica şi guvernarea o face piaţa 

şi nu contează dacă România, Europa şi Pământul sunt în ultimele două minute ale existenţei 

lor.   

 

 


