
Dacă nea Wassermann 
a zis să arestaţi,  
atunci arestaţi!

Europarlamentara Ana Gomes este 
băgată bine în Friends of Europe, un 
oenge al lui Soros, şi se mândreşte cu 
asta. Oamenii sinceri merită toată ad-
miraţia. 

Portugheza care e prietenă cu euro-
penii (!) i-a caracterizat astfel pe pese-
dişti. "Aceşti oameni n-au nimic socia-
list şi nu au nimic de-a face cu stânga. 
Populism găunos şi corupţie pe bandă 
rulantă." Tot respectul, femeia are drep-
tate. Iar Soros, pe care toţi proştii îl de-
monizează, este un geniu care a reuşit 
să conducă Europa cu păienjenişul său 
de oengeuri neosocialiste. O singură 
problemă am. Cum rămâne cu PSD 
Ciuma Roşie? Dacă a confirmat şi 
doamna Gomes că PSD a trădat "nobi-
lele idealuri ale socialismului ştiinţific" 
(citat din Iliescu Ion), atunci cum mai e 
PSD un partid comunist? Cum să fie ci-
neva şi baron local şi socialist? Micii 
torţionari din Piaţa Victoriei au cumva 
belele cu logica? Mi s-a părut mie că te-
feloazele sunt nişte legionari fără minte 
şi fără Dumnezeu, dar credeam că m-
am înşelat. Nu, nu m-am înşelat, neo-
marxiştii scriu corporaţie cu "C" mare 
şi Dumnezeu cu "d" mic.

Încă o dată, toată admiraţia mea 
pentru doamna Gomes. E o socialistă 
soroşistă care se legitimează ca atare. La 
noi, neosocialiştii sorosişti îşi camuflea-
ză identitatea şi se dau anticomunişti. 
Aici se practică anticomunismul făcut 

la seral. Dacă n-aţi fost anticomunişti 
militanţi la timp, adică înainte de de-
cembrie '89, ce mai vreţi acum? În 2019 
se vor aduna 30 de ani de la revoluţie, 
dar noi o ţinem cu anticomunismul. Eu 
propun să ne întoarcem şi mai mult în 
istorie. Vă fac o mărturisire. Eu sunt an-
ti - Baiazid. Istoricii mint când poves-
tesc ca Timur Lenk l-a băgat în cuşcă pe 
Baiazid. Eu l-am arestat pe Baiazid. Şi 
tot eu l-am şi judecat. Făceam parte din 
completul de cinci.

La fel de meseriaş a fost, săptămâna 
trecută, nenea olandezul ăla de UE. 
Domnul Wassermann, parcă. I-am 
scris şi eu numele cum am putut. "Ares-
taţi, arestaţi, arestaţi!", aşa a sunat co-
manda oaspetelui întâmpinat la Bucu-
reşti de parcă era de la Baiazid în sus. Să 
trăiţi, executăm ordinul! La început, era 
săltat câte unul pe care îl ştiai de la tele-
vizor. În faza următoare, la pandaimos 
ajungea o cunoştinţă. Pe urmă, un prie-
ten. Acum au trecut şi la vecini. Atenţie 
mare peste gard, la vizor, la interfon, că 
se apropie!

Mă grăbesc spre finalul textului aşa, 
cu nişte păreri personale, dar să nu le 
luaţi în seamă. Dacă vine un pesedist şi-
mi fură ceva din buzunar ("ne fură ba-
nii, ne fură viitorul copilaşilor", aşa urla 
propaganda) îmi e mai simpatic decât 
Cosette Chichirău şi Mălin Bot. Fac o 
paranteză mică. Orice pesedist de soi, 
dacă va citi articolul ăsta, va spune, cu 
aroganţa tipică a acestui partid de stân-
ga, "ce naiba să fur de la tine, bă, săracu-
le?" Gata paranteza. Dar voi continua 
cu pesediştii. L-aţi văzut, de pildă, pe 
Cătălin Voicu ce frumos e? S-au supă-
rat şi mistreţii, că le face concurenţă ne-
loială. Dar din punct de vedere al "fru-
museţii emanate din interior" (am citat 
din operele complete ale pedichiuriste-
lor), Voicu e un blajin pe lângă justiţiara 
globalistă Monica Macovei.

Ţara asta are o singură şansă. În 
aplauzele oengeurilor soroşiste, să se 
întoarcă Cioloş în funcţia de premier. Şi 
dacă îl va aduce ca ministru al sănătăţii 
pe domnişorul contabil care a mai ocu-
pat o dată postul, atunci agricultorul 
Cioloş poate să interzică pâinea. Vom 
mânca numai medicamente. Vom ares-
ta toti chirurgii şi ne vor opera farma-
ciştii. Şi se va termina cu şpaga în spita-
le. E nasoooool, e groaznic să primeas-
că un chirurg 200 sau 2000 de euro în 
plic. Onestitatea apare când vine o cor-
poraţie şi ia tot spitalul gratis. n

PSD, strâns 
unit în jurul 
liderului iubit

România,  
o pradă prea 
măruntă  
pentru Iohannis

EuRoPa 
îngheţată, 
la mila Gazprom

Kovesi, cheia 
parteneriatului 
strategic cu Sua

Maior se întoarce 
în „afaceri”

DaviDe astori, 
Căpitanul Fiorentinei,  

găsit mort în hotel
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Răzvan Ioan  
BoanchIş

1€ 4.6590 lei
1$ 3.7917 lei
1chf 4.0451 lei

Bitcoin BTC
      $ 11.197 
Ripple XRP
      $ 0,9241 
Ethereum ETH
 $ 860,26

Putin le promite 
ruşilor epoca de aur
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evacuat!

întreţinutul marcel toader 
a fost evacuat cu scandal 
din apartament pe motiv 
de întreţinere. De când e 
singur, nu a mai plătit-o. 
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omul lui 
Dragnea pus 
şef sâmbăta, 
ca hoţii...
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post Cu DeDiCaŢie...

FalanGa 
naţională  
DIn SERvIcII!
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Jocurile pe care Klaus Iohannis le practică în ul-
tima vreme au început să iasă la iveală. Nu are decât 
să le conteste în stilul lui găunos,  cu zâmbetul lui 
paşiv sau cu scrâşnet de măsele. Cine îl mai crede? 
Plecând de la ceea ce părea doar un zvon, intențiile 
lui Klaus Iohannis de a schimba fotoliul de la Co-
troceni cu cel de preşedinte al Consiliului Euro-
pean au început să prindă contur. În goana după 
putere, România deja nu mai este interesantă pen-
tru el. Este cu totul altceva să stai călare pe o Euro-
pă de unde să conduci doar mişcându-ți degetul. 

Dacă ar mai fi trăit, Nicolae Ceauşescu s-ar 
fi îngălbenit de justificată invidie văzând 
avalanşa de mesaje de susținere în care filialele 
PSD s-au grăbit să-l îngroape pe preşedintele 
Liviu Dragnea, în avanpremiera Congresului 
de sâmbătă.
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