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PSD, la un 
pas de 
implozie
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Dana 
Grecu, o 
Românie 
mai mică

De ce  
nu-şi  
găseşte 
Halep 
sponsor

Apar liceele  
cu profil 
antreprenorial

Poliţia Română: 
căutaţi voi pedofilul!
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Buget fabulos 
pentru onG-urile 
maghiare  
din România

Coloşii 
economici 
ţin partea 
Rusiei

marius 
Şumudică, 
odă lui 
Erdogan!

Isteria concursurilor 
blătuite la MAI!
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daciana, sărbători 
fĂrĂ PontA

Europarlamentarul Daciana Sârbu a petrecut Re-
velionul în frumosul Istanbul. Cu părinţii, cu fiica, 
FĂRĂ VICTOR PONTA. Apropiaţii spun că Daciana 
e de mai bine de un an fără Ponta!

spălarea pe creier, 
singura operaţie 
de succes  
în românia

Vă rog să-i întrebaţi pe ziaricii te-
felişti care sunt, teoretic, cele trei pu-
teri în stat! Vor spune iute care-i a pa-
tra, ca într-un dialog al ziariştilor lui 
Marin Preda, din "Delirul'. Dar unul 
dintre eroii lui Preda precizează: "le-
giuitorul, adică, parlamentul, executi-
vul, adică guvernul, justiţia şi a patra, 
ghici, nu mai e ce a fost!". Parlamen-
tul, da? Parlamentul ales, numărul 
unu, Parlamentul.

Astăzi, cele patru puteri în stat sunt 
1) securitatea, 2) justiţia înfăptuită de 
absolvenţi postdecembrişti de Drept, 
3) ambasadele şi 4) multinaţionalele. 
Faptul că ziaricii decreştinaţi sunt de 
acord cu această ierarhie -  nu mă mi-
ră. Ei scriu "multinaţională" cu "M" 
mare şi Dumnezeu cu "d" mic. Ziaricii 
l-au aplaudat chiar şi pe Remus Cer-
nea, măgarul troian băgat de Ponta în 
Camera Deputaţilor pe liste PSD, când 
bărbosul cu portjartier a vrut să scoa-
tă de pe un perete al parlamentului 
Crucea adusă de marele poet creştin 
Ioan Alexandru,  unul dintre fondato-
rii P.N.Ţ. modern - el a adăugat sin-
tagma creştin - democrat. Şi dacă tot 
am ajuns la PNŢ, trebuie amintit că, la 
alegerile din 1990, ţăraniştii au luat 

2% (un senator şi nouă deputaţi) pen-
tru că era embargo în presă, iar em-
bargo mi se pare un cuvânt drăguţ în 
contextul barbar de atunci. Acum, te-
feliştii nu trec de 10%, deşi  au o ar-
matş  de  televiziii. Şi  facebook. Plus 
ambasadele şi multinaţionalele, care-i 
tratează pe români de parcă i-ar fi câş-
tigat la pufuleţi, ca să contabalansez 
argotic.  Şi mai are ceva Statul de 
Drept. Ajutorul nesperat al PSD, care, 
în loc să sprijine editurile, ziarele,  bi-
bliotecile şi muzeele, le oferă facilităţi 
emancipaţilor atârnători (sau şanta-
jişti, în funcţie de comandamentele 
momentului) din industria IT.  Păi nu 
sunt ei capitalişti declaraţi? Să plăteas-
că atunci impozite, că aşa-i capitalis-
mul, cu impozite. Pomana e de natură 
comunistă.

Iar presa, în loc să se apere, co-
mentează acolo unde n-are compe-
tenţă şi prosteşte populaţia, care şi 
aşa nu-şi vaccinează copiii, că somi-
tăţile noastre medicale fac experi-
mente. Normal, previzibil, tipic. 
Când l-ai susţinut pe contabilul de 
tejghea farmaceutică Vlad Voicules-
cu să fie ministru al sănătăţii, ţi se 
pare un Everest al cinismului afirma-
ţia că orice intervenţie chirurgicală e, 
într-o proporţie mai mare sau mai 
mică, un experiment. Experimentul 
cu adevărat nociv e stripteasul de idei 
făcut de infantilii din USR în parla-
ment. Iar întrebarea adresată profe-
sorului Lucan - "de unde aveaţi 5000 
de euro cash?" - de către o găină cu 
microfon reprezintă o dovadă a fap-
tului că mancurtizarea a reuşit, în 
România. În ţara asta, spălarea pe cre-
ier e singura operaţie de succes. n

Răzvan 
Ioan  

Boanchiş

DEPaRtamEntul 
ZeRo  
PReiA  
România!

ExClusiv

Iată că, în timp „haş-
tagienii rezistenți” fac circ 
în stradă şi politicienii în 
Parlament, România se 
află la o cotitură istorică. 
Pentru că, în ultima peri-
oadă, ar fi fost creată o 
„structură paralelă”, de-
numită ”Departamentul 
Zero” şi în care inițiați ai 
sistemului îşi pun deja ul-
timele speranțe că ar pu-
tea reprezenta salvarea 
statului de drept!
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iohannis, un 
preşedinte 
arogant şi laş
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1€ 4.6365 lei
1$ 3.8484 lei
1chf 3.9394 lei

Bitcoin BTC
  $ 16770.58 
Ripple XRP
      $ 2.6696 
Ethereum ETH
 $ 1048.58

De multe ori, când vine vorba despre ce se pe-
trece în România, afli că nu s-a furat un Mercedes, 
ci o bicicletă şi, de fapt, nu s-a furat, ci s-a returnat. 
În ultima vreme, numai un om a reuşit să exprime 
acest lucru mai bine ca oricare: Dana Grecu. Par-
don, Dana Chera.
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Guvernul ungar a adoptat, în ultimele zile ale anului trecut, o 
hotărâre de guvern în urma căreia mai multe ONG-uri maghiare 
din România vor beneficia de un sprijin financiar fără precedent: 
peste 100 milioane de euro. PAG.
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