
Politica  
se face Pe 

facebook Şi 
la tribunal

România stricată e opera lui 
Băsescu. Sper că n-aţi uitat de "trei 
de-ai mei i-au arestat pe alţi trei 
de-ai mei." Primul marinar care 
luptă împotriva corupţiei este dis-
trugătorul României. Cei mai im-
portanţi cetăţeni din ţara asta nu 
sunt medicul, scriitorul şi omul de 
afaceri, ci magistratul şi securistul. 
Şi, am uitat, cititorul de facebook, 
acest animal care recunoaşte că "io 
nu citesc cărţi", dar are tupeul să 
mâzgălească sub articolele oame-
nilor. 

Politica României se face pe fa-
cebook şi la tribunal. E un fel de 
leapşa. "Am făcut afaceri între noi 
şi acum facem legi unii împotriva 
celorlalţi!" Leapşa, da, leapşa! Plus 
concurs de preşuri în faţa ambasa-
delor. "Ia să vedem care e mai preş 
la Bruxelles sau care linge mai bi-
ne fundul de elecţie al lui Merkel!" 
Vreţi să câştigaţi alegerile? Mer-
geţi, bă, şi pupaţi babe, că aşa-i de 
când lumea! Alegerile nu sunt pe 
facebook! Îi jigniţi pe ţărani, dar 
voi n-aveţi biblioteci acasă, pereţii 
voştri sunt pentru dressing!

Vreţi să scăpaţi de Dragnea? 
Foarte bine. Trec şi peste faptul că 
doar ultimele jigodii pot dansa 
când un om e condamnat pentru o 
faptă fără legătură cu crima, vio-
lul, pedofilia. Dar m-am obişnuit 
cu asta. Când s-a dat sentinţa în 
"Dosarul Transferurilor", bestiile 
din galeriile de trosbal lătrau pe 
străzi "opt puşcăriaşi aşteaptă un 
Naş!" Aşadar, vreţi să scăpaţi de 
Dragnea? Bun. Nici mie nu-mi 
place de individul amfibiu şi vâs-
cos. E cazul să vină un lider adevă-
rat. Nu unul care îi scuteşte de im-
pozite pe aitişti (Ponta), nu o ţoa-
pă care dă vouchere pentru bici-
clişti (Firea), nu un tractorist 
mustăcios (Dragnea, că de la el am 
pornit) care le oferă studenţilor 
gratuităţi pe tren. Ce-i aia - gratis 
cu trenul? "Ciuma roşie", hidra 
bolşevică, măsura comunistă, co-
rect! Gata, nu mai suntem comu-
nişti, iar în capitalism nu merge cu 
pomana! Aceşti vlăjgani, aceşti ne-
omineri să plătească trenul! Sau să 
meargă cu Naşu', să înveţe să rişte! 
Banii se fac riscând, tefeloazelor, 
banii nu se fac cu mândrie! PSD, 
ai nevoie de un lider adevărat, care 
să ştie să spună "taci, înghite şi re-
zistă, tefeloază stalinistă!" Şi ar 
mai fi o problemă! Primarilor, gata 
cu banii publici pentru cântăcioşi! 
Plătiţi javrele astea şi ele vă înjură! 
Nu sunt artişti! Sunt cântăcioşi, 
cântăcioşi, nişte lepre afone! Ar-
tişti au fost Pallady şi Arghezi. 
Lânga Pallady şi Arghezi e copil 
de mingi şi Elvis, darămite baga-
bonţii care dilibădesc pe bani pu-
blici.

Am o datorie, trebuie să adaug 
ceva. Am scris, în ultimul text de 
săptămâna trecută, că horticulto-
rul Cioloş ar da faliment în maxi-
mum şase luni dacă ar deschide o 
seră, dar tefeloazele îl vor premier, 
din nou. Garantez că s-ar duce în 
cap şi dacă ar fi, în paralel, şi pa-
tron, şi premier, şi ar face şi legi în 
favoarea lui. L-am văzut pe acest 
bugetar european de lux. În afa-
ceri, e la nivelul studenţilor de pe 
facebook, care pică la examene 
aranjate. n
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1€ 4.6686 lei
1$ 4.0026 lei
1chf 4.0461 lei

Bitcoin BTC
       $ 5.898 
Ripple XRP
      $ 0,4611 
Ethereum ETH
 $ 438,59

Într-o piațetă goală şi tristă, văduvită de ce-
ea ce ar fi trebuit să fie efervescența unei capi-
tale europene a culturii, un cetățean cu numele 
Iohannis şi-a anunțat intenția de a candida la al 
doilea mandat de preşedinte. Şi nu oricum, ci 
cu toată fermitatea. Ferm de ochii lumii, însă. 
În realitate, cine l-a studiat atent, a descoperit  
un Iohannis complet nesigur pe el, cu gesturi 
infantile şi mai degrabă speriat de ce i-a ieşit 
din gură. 

Marian Vanghelie a ridicat cortina de pe 
scandalul Lăzăroiu – Tănăsescu. ”Lui Petre Lă-
zăroiu i s-a transmis că va fi arestat”, susține 
Vanghelie.
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