
Deontologilor, 
cum rămâne  
cu iohannis?  
e filosemit?

La prima sau chiar la paișpea vedere, 
nu poți să ai așteptări de la sasul elocvent 
ca un Trabant, care a zis "politica econo-
mică care" și nu i-a mirosit nimic. Totuși, 
imaginați-vă cum ar fi sărit oengiștii dacă 
un lider neagreat ne-ar fi izbit cu declarația 
"cine știe ce înțelegeri a făcut politicianul 
X cu evreii ". Conotația e, în mod voit sau 
din reflex, peiorativă. N-a spus "cu politi-
cienii israelieni", ci "cu evreii". În afară de 
articolul lui Valentin Boeru, din "Națio-
nal", intitulat "Iohannis urăște evreii", 
n-am văzut luări de poziție ferme. Dacă au 
mai fost și mi-au scăpat, prezint scuze. 

Nu uitați că Iohannis a fost, după 
1989, președinte al Forumului Democrat 
al Germanilor din România, această orga-
nizație fiind succesoarea Grupului Etnic 
German, desființat de Regele Mihai la 
sfârșitul celui de-al Doilea Război Mon-
dial. Grupul Etnic German a confiscat, pe 
vremea lui Hitler, foarte multe proprietăți 
ale evreilor. "Nu am auzit ca după ce s-a 
văzut stăpân peste bunurile dobândite de 
FDGR, Iohannis să spună hai să dăm 
evreilor înapoi ce au confiscat fasciștii", a 
mai scris Valentin Boeru. Vreți să înțe-
legeți câte ceva despre Grupul Etnic Ger-
man? Vedeți filmul "Cocoșul decapitat", 
despre sașii din Făgăraș, acțiunea fiind si-
tuată un pic înainte și puțin după Hitler. 
Sibiu - Făgăraș, aceeași familie urbană, 
sașii sunt importanți în context.

Și acum să vă povestesc de ce au scăl-
dat-o, după declarația lui Iohannis, oen-
giștii și bloggerii agreați, adică zdrențele 
stipendiate care prostesc pescărușii din 
Piața Victoriei! Nu știați de ce, nu?  Rezu-
mând politica globală lângă o lădiță de 
cireșe din Obor, vă anunț că sorosiștii 
n-au sancționat derapajul antisemit al lui 
Iohannis deoarece Trump și Putin se în-
tâlnesc cu Netanyahu, iar Soros e certat 
cu Trump și Netanyahu. În consecință, 
Merkel (șefa lui Iohannis) și Macron se 
vor duce după Obama și Hillary. Știu, 
bineînțeles că știu, Soros nu există. Mi-e 
și milă de bătrânelul ubicuu. Până la tefe-
loaze, care sunt cele mai tupeiste creaturi 
din istoria României, nimeni nu și-a tra-
tat plătitorul ca pe o fantomă. Mai trebuie 
adăugat ceva. Bombonica "Teoria Cons-
pirației". Când un panaramez nu mai are 
argumente, te acuză de "Teoria Conspi-
rației". 

Și acum să trecem la Dragnea, tefeloa-
zelor stilate! Țărănoiul amfibiu și vâscos 
v-a dat clasă la politică externă. "Pe partea 
economică", însă, ne-a dat tuturor ce i-a 
dat Gigi Becali unui ziarici, într-o înregis-
trare nepieritoare. Dar sărăcia sau bunăs-
tarea românilor nu fac obiectul activității 
voastre, pe care aș boteza-o "Sărbătoarea 
Leprei". Nu ieșiți în stradă, când e cald 
afară, pentru bani. Ați ieșit pe frig, pentru 
a cauționa abuzurile din Justiție. Acum vă 
preocupă Familia Tradițională, că sunteți 
europeni. Adică aveți cont și în euro. 
Sunteți europeni, da? Atunci să facem "cu 
celeritate", cum vă prostiți voi, un test 
ușor, de clasa a șaptea, dacă ați urmat-o la 
zi! Top 10 obiective (turistice, nu neapă-
rat culturale) Paris și Roma! Fără Google, 
fără Google! L-ați picat, așa că haideți la 
miting, pentru banii românilor! Am ui-
tat. "Nu vrem să fim o nație de hoți!" Voi 
vreți să fim o nație de datornici. Mulți 
hoți mici nu sunt buni, pentru că-s greu 
de controlat. Demografia difuză a hoției 
vă încurcă. Hoția trebuie centralizată, e o 
instituție a elitelor dependente.

Câteva vorbe și despre referendumul 
pentru Familia întemeietoare, sacră și cu 
moștenitori legitimi. Le va savura (vorbele, 
că n-am cârnați) și Iohannis, fiindcă prin-
cipala lui calitate e subtilitatea. Referendu-
mul ar fi o afacere excelentă pentru toată 
lumea. Oengiștii și goarnele de pe face-
book au luat banii de la "stânga progresită 
europeană" (dacă Smurdul întârzie, măcar 
să vină mascații!) ca să înjure rânduielile 
ortodoxiei latino-orientale, iar noi, cei 
străvechi și pașnici, am merge la vot și am 
câștiga fluierând "Marșul Nupțial" prin 
Cișmigiu, fără teama că n-am avea loc pe 
bănci de grațioșii cu barbă. n
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DescinDeri De amPloare

1€ 4.6454 lei
1$ 3.9170 lei
1chf 3.9057 lei

Bitcoin BTC
       $ 9.240 
Ripple XRP
      $ 0,7995 
Ethereum ETH
 $ 747,50
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românia dă 
43 milioane 
dolari ca să 
afle de ce nu 
are autostrăzi

Banca Mondială și statul român au agreeat de 
principiu termenii contractuali de asistenţă în 
proiectul autostrăzii Ploiești-Brașov, documen-
tele urmând să fie supuse aprobării într-o reuni-
une a board-ului Băncii Mondiale. Documentul 
are drept obiectiv "demonstrarea unui nivel îm-
bunătăţit al capacităţii de construcţie a autostră-
zilor" de către România.

Domnul Hans Klemm are iarăși îngrijorări 
multiple. Nu din cauza ploilor cu grindină cât 
oul de porumbel, deși ar putea să încerce. Nu din 
cauza lui Iohannis, că e mereu pe dinafară de 
Constituție. Și nici din cauza faptului că Dragnea 
a câștigat o ladă de bere la un pariu. Nu! Domnul 
Klemm a redevenit îngrijorat de când cu modifi-
carea Codului penal și a celui de Procedură pe-
nală. Sigur se întâmplă niște lucruri acolo, că nu 
tresare el din senin.

pe iohannis  
nu-l recomandă 
nici vocea şi 
nici talentul. 
Bine că-şi 
aranjează tot 
timpul sacoul...
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