
Alcatraz 
românesc pe 
Insula Șerpilor

În toată Europa, oamenii ies în 
stradă din rațiuni economice. Așa ar 
trebui să se întâmple și la noi. Mobi-
lizare masivă, sindicate, pensionari, 
șomeri, gravide - "Jos Dragnea, că 
ne-ai nenorocit cu prețu rile!"

Da, să ieșim pentru bani, nu ca să 
"apărăm Justiția"! Neomarxiștii atei 
din Piață vor abera că există o legă-
tură indestructibilă (hau, hau!) între 
prețuri și Justiție. Lăsați, lăsați, 
scutiți-ne de lozinci! Tefeloazelor, 
"corupția ucide" nu e tema români-
lor și acest adevăr se reflectă la vot! 
Voi vă pregătiți, iarăși, să apărați 
abuzurile din justiție, nicidecum 
Justiția! Asta-i țara în care urarea "La 
mulți ani vă dorim!" a fost înlocuită 
de "La mulți ani vă promitem!" Ani 
cu executare.

Dacă le zici tefeloazelor ceva de 
Soros, îți râd superior în față. "Iar ați 
scos bazaconia cu Soros, asta-i teo-
ria conspirației!" Bravo, tefeloazelor, 
ignorați certitudinile, sfidați-ne! 
Despre organizatorii din Piața Vic-
toriei au apărut date exacte, cifre la 
virgulă - 67542,86 dolari sau 
41764,83 de dolari a luat cutare 
ONG. Sigur că 99% dintre neo-
marxiștii atei n-au primit nimic. 
Prestează pe bază de pasiune, fiind-

că n-au ONG. O să descriu situația, 
umblând la parabole. Întâi o iau cu 
frumosul. Imperiul genialului Soros 
-  că bătrânul e genial, un cuceritor 
genial - poate fi comparat cu o flota 
aviatică. Soros e turnul de control, 
oengiștii - piloții, iar voi sunteți 
parașutații și parașutele. Tot n-ați 
priceput? Atunci vă iau cu urâtul. 
Soros dă o masă, premianții strate-
gului miliardar se ospătează, iar voi 
mâncați, plescăind zgomotos în 
Piața Victoriei, ce elimină oengiștii 
când se pun pe tronul din încăperea 
cu liniște și faianță. Nici măcar nu 
sunteți mulți. 40 - 50.000. O dată, o 
singură dată, v-ați strâns vreo 100.000 
și ați raportat la Bruxelles depășirea 
de plan - 600.000. Dar voi chiar vă 
închipuiți că ați fost voi? Copii, voi 
n-ați fost voi! Au fost Cei șapte Pitici 
sau Cei șapte Magnifici. Iar voi erați 
șeptarii și șeptelul. Au fost Cele șapte 
Servicii Secrete, care consumă de cel 
puțin șapte ori mai mult decât ve-
chea Securitate. Franța are cinci Ser-
vicii Secrete. Germania - tot cinci. 
Italia - patru. Rusia - patru. Spania - 
unul. România are SRI, SIE, SPP, 
STS, DGIA, DIPI și, parcă, DOS, în-
să n-are bani pentru spitale.

Dar de ce mă complic și supăr lu-
mea? Ia să mă distrez și eu, după o 
viață de muncă! Domnul Traian Bă-
sescu e din nou foarte activ pe tema 
(in)justiției. Mă și mir că n-a ajuns 
încă în Costa Rica, unde s-ar putea 
turna filmul "Bunicul va deveni tată". 
Stau și mă gândesc (se știe, mai mult 
stau) ce ar fi făcut domnul Băsescu, 
în mandatele sale, dacă Insula Șerpilor 
s-ar fi întors la noi. În Antichitate, se 
zicea că acolo ar fi cenușa lui Ahile, 
iar Boccacio dădea de înțeles că Ovi-
diu ar fi fost îngropat pe una din in-
sulele din Pontul Euxin. Tâmpenii. 
Cred că domnul Băsescu ar fi trans-
format Insula Șerpilor într-un Alca-
traz românesc. Unde mă tem că ar fi 
ajuns el, după 2014. În exil. Regim 
deschis, precum Napoleon. Dacă se 
deshidrata, putea să evadeze, ca Pa-
pillon. Muncitorii de pe platformele 
petroliere și pescarii ieșiți în larg l-ar 
fi încurajat. "Hai, Papilloane, înoată, 
Papilloane, nu te lăsa, Papilloane, că 
îți aruncăm acum o saltea artizanală, 
din dopuri de plută!" n
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nECaz PEstE nECaz

1€ 4.6651 lei
1$ 3.8002 lei
1chf 3.9842 lei

Bitcoin BTC
       $ 9.100 
Ripple XRP
      $ 0,7060 
Ethereum ETH
 $ 578,05
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exclusiV

A spune despre Klaus Iohannis că nu îl văd 
patriot pe cât vrea el să arate nu cred că este o 
calomnie. Și nici insultă nu este. Nu îl acuz de 
vreo infracțiune, ca să se simtă ofensat, căci 
lipsa de patriotism nu e o faptă penală. Este 
doar o imagine pe care ochiul meu așa o perce-
pe. Sigur, este un gest frumos că își duce mâna 
la inimă când se cântă imnul, dar, dacă îmi 
aduc aminte cum instiga românii împotriva ro-
mânilor, deja cochetez cu ideea că a văzut prea 
multe filme americane îndoielnice.

Lista cu ”penalii” români întocmită de Comi-
sia Europeană nu ar fi decât un răspuns (total 
deplasat) la plângerile făcute în 2012 de Traian 
Băsescu și Monica Macovei.


