
SaSul elocvent 
vrea fonduri 

europene, dar să 
Semneze fraierii
Sasul elocvent ca un Trabant a cer-

tat Guvernul, pentru că nu absoarbe 
fonduri europene. Are dreptate. Nu 
absoarbe. Iar Dragnea rămâne cum am 
stabilit: un individ amfibiu și vâscos.

Poate că Guvernul condus de 
"țărăncuță, țărăncuță" a lui Dan Spătaru 
ar absorbi bani de la UE, dar cine răs-
punde? Semnează Iohannis? Se duce el 
la haules "pentru țară"? Sigur, am fi fă-
cut autostrăzi, din 2007, de când am in-
trat în UE, dacă am fi luat fonduri euro-
pene. Repet, Iohannis, semnezi tu, "te 
riști tu"? În momentul ăsta, Spania (ni-
cidecum Elveția sau Germania) are cele 
mai bune autostrăzi din Europa. Trec 
inclusiv prin orașe. Opt benzi pe Paseo 
Castellana, un fel de Calea Victoriei a 
Madridului, unde se găsesc Muzeele 
Prado și Thyssen, statuia lui Velasquez, 
Stadionul Santiago Bernabeu, minis-
tere, camere de comerț, hoteluri de 
cinci stele. Imaginați-vă cum ar fi să 
construim un stadion între Calea Vic-
toriei și Magheru! Ar trebui să bom-
bardăm tot Centrul Capitalei. 19.000 
de kilometri de autostrăzi are Spania, 
Iohannis! 19.000! Oamenii au intrat 
în UE cu 20 de ani înaintea noastră, 
dar n-au pierdut niciun an. Noi am 
mâncat 11 ani cu magistralii magistrați 
care se pricep și la administrație loca-
lă, și la fonduri europene, și la medici-
nă, probabil că și la navete spațiale sau 
la mistica increatului.

Iohannis, crezi că în Spania nu s-a 
evaporat nimic din fondurile europe-
ne? Ohoho, s-a furat grupa mare, au 
fost și procese, dar  magistrații spanio-
lii i-au protejat pe politicienii și antre-
prenorii spanioli. Acolo, Dreptul nu e 
considerat o doctrină, iar judecătorii 
"poartă robă pentru a da sentințe co-
recte, nu pentru «a face curățenie», nu 
pentru «a lupta», nu pentru «a morali-
za» clasa politică, nu pentru «a face 
parteneriate» cu o parte din proces." 
Am citat din avocat Ingrid Mocanu.

În Spania, s-au dat niște sentințe în 
favoarea spaniolilor, iar țara a rămas 
cu autostrăzile. De pe Paseo Castellana 
din Madrid ajungi în jumătate de oră 
la Toledo (vechea Capitală, El Greco, 
Cervantes), călătorind 75 de kilometri 
prin Castilia - La Mancha. După ce au 
rezolvat-o cu autostrăzile, spaniolii, 
catalanii, andaluzii s-au apucat de ae-
roporturi. În Barcelona, pe lângă aero-
portul El Prat, a mai apărut o aerogară 
perfect funcțională și neinaugurată pâ-
nă azi. S-a construit ca fie acolo, ca să 
genereze locuri de muncă. Stăteam, în 
urmă cu șapte ani, într-un hotel din 
Diagonal Mar, un cartier făcut tot din 
fonduri europene, pentru Olimpiada 
Barcelona 1992. Hotelul era pe malul 
Mediteranei și mă uităm, la ora asfin-
țitului, cum se ridică avioanele, ca niște 
litere pe o telegramă stacojie spre cos-
mos. Mediterana și avioanele se tutu-
iau cu livada  amurgului. Metaforele 
astea le-am împrumutat din cartea 
mea "Departe de Eritreea", publicată în 
tinerețe, la RAO, fiindcă n-ai cum să 
umbli la figuri de stil când scrii despre 
sasul elocvent ca un Trabant.

Iohannis, să redevenim prozaici! Te 
pricepi la fonduri europene - daaa, 
înțelegi tot, ca de obicei! - felicitări, dar 
spune mai bine cum a rămas cu antise-
mitismul. Am văzut recent, pe Cinema-
raton, documentarul "Pașaport de Ger-
mania", despre sașii vânduți de Ceau-
șescu. Din film am aflat că "în timpul 
celui de-al Doilea Război Mondial, 
70.000 de sași și șvabi au fost înrolați în 
Wermacht și Waffen SS." Informația o 
aveam, în mare, dar îmi lipsea cifra. Ce 
zici de asta, Iohannis? Sunt convins că 
strămoșii tăi țineau cu americanii.

Le adresez un mesaj pașnic cretini-
lor care vor spune "dar ce, e obligatoriu 
să se fure din fondurile europene?" Îi 
rog să ocolească textele mele. Sunt 
aceiași oligofreni care ziceau "dacă e 
nevinovat, de ce îi e frică?" sau "dacă e 
nevinovat, să reclame la CEDO!" n

Tăriceanu 
se ia în 
piept cu 
PSD-ul

Programul Rabla în Bucureşti: 
PRimăRia Pune la BăTaie  
10 milioane De euRo!

Dna clocoteşte, 
„Portocală”  

nu ştie nimic

Zuckerberg 
se scuză dar 
nu convinge

CoZmin Guşă,  
micul guru ratat

Doar 0,01% din vieţuitoarele 
pământului sunt oameni
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da, rareş 
Bogdan are 
dreptate! 
Haina îl face 
pe om... să 
#reziste. 
Chiar şi  
cu datorii!
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orlando, 
băgat  
în hârtii 
de mişa!
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anaf Îşi bate joC

1€ 4.6292 lei
1$ 3.9502 lei
1chf 3.9869 lei

Bitcoin BTC
       $ 7.737 
Ripple XRP
      $ 0,6047 
Ethereum ETH
 $ 598,50

RăZBoi  
5G înTRe 
miliaRDaRii 
SRi! exCluSiv
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„Dețin informații cum că domnul Negulescu 
și-a vizitat protectorii din București și i-a 
amenințat că, dacă se va deschide ancheta pena-
lă împotriva sa, va trage după el și alte persoane 
influente”. Declarația îi aparține lui Vlad Cos-
ma, cel care a spart buboiul purulent al „unității 
de elită” a DNA, de la Ploiești. A fost transmisă 
de televiziuni, preluată imediat de agenții și, în 
mai puțin de o oră, a umplut toată presa. Într-
un timp record a apărut și completarea care, de 
asemenea, s-a răspândit în media cu o viteză 
uluitoare. paginile 4-5

La doar o zi după ce magistrații de la ÎCCJ i-
au dat certificat de bună purtare, Călin Popescu 
Tăriceanu a băgat în ședință crema partenerilor 
săi pesediști, respectiv pe Liviu Dragnea și pe 
Viorica Dăncilă. paginile 8-9


