
IohannIs, țI-au 
Intrat nemțII 
în vacanță!

Dacă pleci de la fotbalul din Rusia 
(Campionatul Mondial) ajungi iute la 
politica noastră. 

După meciul Argentina - Nigeria, 
tefeloazele virtuoase de pe facebook 
mai aveau puțin și cereau arestarea lui 
Maradona, pentru că Diego era și ne-
ponderat și imponderabil. I-am recu-
noscut imediat pe corporatiștii ordi-
nari (în sens de comuni, desigur) care 
îl spurcaseră și pe Ilie Năstase. Marș la 
ghișeul bancar, repetabililor, și plătiți 
ratele, că n-aveți voi treabă cu puținele 
genii sportive - Maradona, Năstase, 
Jordan și or mai fi vreo cinci, maxi-
mum opt! Aaaa, am uitat, voi plătiți 
online, sunteți mulți, dar updatați!

Dacă tot ați cerut arestarea sau mă-
car anchetarea lui Maradona, atunci 
am voie să scriu și eu că toți europenii 
s-au bucurat că a fost eliminată Ger-
mania, pentru că Merkel e un Brejnev 
cu fustă. Cred că a fost fericit și Iohan-
nis, după ce a auzit că "Germania a în-
cheiat socotelile cu Mondialul și pleacă 
în vacanță." Aia cu vacanța l-a încântat 
pe sasul elocvent ca un Trabant. Și cum 
se distrează un neamț în vacanță, la all 
inclusive? Sparge maximum 15 euro în 
tot sejurul, stă toată ziua pe marginea 
piscinei, bea bere la dozator și face 
concurs de flatulații cu el însuși, în 
aplauzele nevestei. Frau se și laudă, în 
fața prietenelor: "de-aia l-am și luat pe 

Hans! Îmi dă câte 57 pe noapte!" Glu-
mele sexuale nu m-au deranjat nicio-
dată, dar pe alea digestive le urăsc. Din 
păcate, sunt inevitabile, țin de tradiția 
dezinvoltului poporul german.

Să trecem la altă flatulație a propa-
gandiștilor care o înjură pe tolomaca 
Dăncilă, dar le preamăresc pe analfa-
betele (citiți motivările venite la enșpe 
luni după sentințe, adică acele agrama-
tisme elaborate!) care au băgat sute de 
oameni la pușcărie pentru infracțiuni 
economice. Sigur că da, unii dintre ei, 
puțini, erau vinovați. Împotriva altora, 
foarte puțini, au existat și probe. 
Așadar, "Dăncilă vorbește prost." Fals. 
Dăncilă vorbește foarte prost. Aproape 
la fel de prost ca Iohannis. Dar din ce 
am văzut în ultimele trei săptămâni, de 
când CCR a luat o decizie haioasă, 
Dăncilă citește mai repede ca Iohan-
nis. E greu, însă, cu lectura, când ai 
de-a face cu niște destoinici cititori de 
facebook, doar de facebook, așa cum 
sunt neomarxiștii atei din Piața Vic-
toriei. Acum s-au supărat fiindcă n-au 
fost primiți în Parlament cu tricouri 
pe care mâzgăliseră tot felul de tâm-
penii. Dar de ce să nu între în Parla-
ment și cu bicicletele, dacă așa vor ei? 
Fiecare vrea ceva, e normal. Și eu aș 
vrea să se facă locuri de parcare pe pis-
tele de biciclete. 

Am consemnat și o declarație a 
unui inept. "Există români care și-au 
luat o zi liberă ca să protesteze în fața 
Parlamentului, sunt români care mun-
cesc din greu și plătesc taxe." Zevzecul 
de prestigiu e deputat USR și am uitat 
cum îl cheamă. Dragi eroi fugiți de la 
muncă, aflați de la mine că singurii ca-
re pot distruge mașina de vot a PSD 
sunt pesediștii Rus și Dâncu! Realita-
tea TV s-a prins și a început să-i depa-
raziteze de ploșnitele Lagavulin, că ei 
asta beau, sunt socialiști de Lagavulin. 
Fiind vorba despre whiskey, a mirosit 
soluția și Băsescu. Așa se și explică ape-
lul lui către lichele (pardon, către 
pesediști, l-am confundat pe intelectu-
alul Traian cu intelectualul Gabi Lii-
ceanu), ca să spargă PSD din interior. 
Între Vasile Dâncu și Cioloș nu-i nicio 
diferență. Acest grup de la Cluj (Dân-
cu, Rus) merită studiat cu mare atenție. 
Băieții o țin cu demnitatea națională și 
Școala ardeleană, ii disprețuiesc și pe 
unguri, și pe bucureșteni, dar sunt mai 
combinagii decât bucureștenii, că de 
unguri nu-mi pasă. n
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Gata, le 
sparge 
puşculiţa 
serviciilor!
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1€ 4.6569 lei
1$ 4.0267 lei
1chf 4.0354 lei

Bitcoin BTC
       $ 6.100 
Ripple XRP
      $ 0,4603 
Ethereum ETH
 $ 436,17

Nu erau de ajuns tensiunile din Ucraina și 
Republica Moldova, a trebuit să mai apară și 
descoperirea unui uriaș zăcământ de hidrocar-
buri în bazinul Mării Negre. Regiunea asta stă 
pe un butoi cu pulbere, iar gazele românești sunt 
fitilul. Cine are chibritul, iată întrebarea care 
poate aprinde spiritele.

Ambasada SUA la București a transmis ape-
lul a 11 state europene cu privire la potenţialul 
impact negativ al amendamentelor la legislaţia 
penală. Este aceeași strategie plictisitoare de a 
face presiuni asupra României, în speranța că 
vom înțelege că ei gândesc mai bine decât noi și, 
ca atare, să facem cum spun ei. Și dacă nu vrem, 
ce-o să se întâmple? M-am cam săturat de 
lecțiile astea de dresaj prin măgării diplomatice, 
practicate fără nerușinare de ani de zile, de par-
că am fi un neam de sălbatici care nu știu să fo-
losească furculița.
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