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Muzeul Ţăranului Român 
profanat  de  homosexuali! 
Care  este  motivul  pentru 
care  M.Ţ.R  e  ţinta 
mişcării gay? Nimeni nu-
şi aduce aminte ca M.Ţ.R 
să  fi  organizat  o 
segregaţie  sexuală,  să  fi 
interzis  vreunuia  din 

membrii  declaraţi  ai  orientării  gay să-i  viziteze  sălile  şi  să-i  asculte 
discursul muzeal. Nu există şi n-a existat vreodată o interdicţie marcată 
oficial  printr-o plăcuţă sau afiş  public,  care să fi  blocat  vreunui  gay 
intrarea în spaţiul muzeal.

N-a existat nici o măsură a conducerilor instituţiei M.Ţ.R, care să oblige 
vreun homosexual  minoritar  să  se  legitimeze,  să  prezinte  documente 
care să-i dee în vileag orientarea sau să cumpere biletul de intrare mai 
scump!

Pe suprafaţa, interioară sau exterioară, a zidurilor M.Ţ.R n-au existat şi 
nici nu vor exista vreodată ziceri ancestrale ale Ţăranului Român care, 
în  numele  Tradiţiei,  să  fi  înfierat  această  desfrânare  /  orientare  iar 
instituţia M.Ţ.R. n-a avut niciodată printre preocupări  să opună public 
persoana duhovnicească a Ţăranului Român, persoanelor a căror ,,trup 
s-a abătut de la calea sa pe pământ”. (Facerea / 6,12)  Şi atunci, de ce a 
ţinut morţiş acest grup de băştinaşi şi băştinaşe gay să vină tocmai aici, 
într-un loc incompatibil cu orientarea lor, să violeze arhetipul ancestral 
al unui întreg popor, propagând mediatic o derivă ontologică care ne-a 
costat Potopul!



De ce  tac  şi  de ce  apără  acest  viol  fără  precedent,  noile  organe  ale 
statului, ale USL-ului, pentru a căror biruinţă am înfruntat gerul zile în 
şir?! De ce nu stopează urgent sacrilegiul?!

De ce harnicele Antene ale patriei fac politica struţului, în acest timp 
smintit,  când  unii  pregătesc  să  ne  arunce  în  uitare  ca  pe  etrusci?! 
Profanarea unui cimitir creştin, evreiesc sau islamic, ca mizerabil viol al 
unui loc de veci, este totuşi benignă, faţă de violarea, în plină civilizaţie, 
a modelului dăinuirii unui întreg popor.

Români, fără tradiţia Tăranului Român dispărem ca etruscii! După 30 
de ani şi mai bine, schimbat-au buldozerele cu gay!

Creştini, treziţi-vă şi apăraţi definiţia României în ochii lui Dumnezeu! 
Popor  român,  lasă  Piaţa  Universităţii  unde  e  şi  apără-ţi  grabnic 
dăinuirea şi Modelul umanităţii tale specifice! Ia seama, acum sublima 
Piaţă s-a mutat la M.Ţ.R.

În  numele  Cuvântului  lui  Dumnezeu,  români,  veniţi  toţi  la  Piaţa 
Universităţii de la Muzeul Ţăranului Român! Apăraţi-vă Tradiţia! Nişte 
smintiţi au hotărât să fim etruscii lor!

Cerem statului român anchetarea rapidă a autorilor profanării, începând 
cu a directorului  general al M.Ţ.R, cu a ministrului M.A.I.  şi a trupelor 
poliţiei  şi  jandarmeriei  care,  în  seara  de  20/02/2013,   au  garantat 
succesul profanării….
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