
Cristiano 
Ronaldo și 

VioRica dăncilă 
stau bine în 
același titlu
La Campionatul Mondial de Fotbal 

joacă mari meseriași în explozie sau în 
declin și mici panarame. Cea mai strălu-
citoare piesă de până acum este Cristia-
no Ronaldo, dar nu despre clasa lui fot-
balistică vreau să scriu azi.

Cristiano Ronaldo a fentat fiscul 
spaniol cu aproape 20 de milioane de 
euro și a luat doi ani cu suspendare. 
Condamnarea -  pârnaie la fără frec-
vență - l-a enervat cel mai rău. CR cere 
(cere, CR, cere!) ca pușcăria cu sus-
pendare să se transforme în amendă 
penală. Cere, CR, cere! Ca să nu se fa-
că paralele cu justiția macoveistă, pre-
sa noastră de javre mici și securiste a 
cam ocolit știrea. Fac eu toate compa-
rațiile necesare și reparatorii. Cristia-
no Ronaldo - doi ani cu suspendare 
pentru aproape 20 de milioane. Cei 
opt oameni din Dosarul Transferuri-
lor de la noi - peste 30 de ani cu sus-
pendare pentru două - trei milioane. 
Există sau nu Statul Paralel? Ați uitat, 
nu, ați uitat? A doua zi după ciuruiala 
din Dosarul Transferurilor a fost ucis 
și fotbalul românesc. La federație au 
fost parașutați niște politruci, iar bes-
tiile sângeroase din galerii urlau pe 
străzi "Opt pușcăriași așteaptă un 
Nas!" Nenorocirea nu s-a încheiat nici 

azi. Borcea și Victor Becali încă sunt 
închiși, deși au executat mai bine de 
două treimi din pedeapsă. Bineînțeles 
că în România nu se respectă un drept 
fundamental ca eliberarea condițio-
nată. Lui Borcea i s-a refuzat punerea 
în libertate pentru pretextul ilar că "va 
locui cu mama sa și nu cu vreunul din-
tre copii." Pardoooon? Iar una dintre 
multele și justificatele cereri de elibe-
rare depuse de Victor Becali nu a fost 
aprobată pentru că "nu s-a căit intro-
spectiv." Da, argument de judecător, 
"nu s-a căit introspectiv"! Căința are 
legătură cu Religia, nu cu dreptul, iar 
introspecția se face, prin definiție, pe 
cont propriu. Introspecția îl depășește 
și pe psiholog, darămite pe un judecă-
tor care vede deținutul doar în sala tri-
bunalului fără să știe ce comporta-
ment are acesta în penitenciar.

Fiindcă au aplaudat abuzurile din 
justiție, am un mesaj pentru tefeloaze-
le torționare răspândite prin presă, 
prin aparatul bugetar, prin multina-
ționale și prin Piața Victoriei. Pe prin-
cipiul "voi - jigodii, noi - jigodii", va 
întreb: ați văzut ce îngrămădită e Vio-
rica Dăncilă? Ohoho și se mai face! Ea 
poate fi cel mult mătușa unei secreta-
re de viceprimar dintr-o comună ne-
electrificată. Dar jigodismul e o forță 
morală, așa că îmi doresc ca Viorica 
să vă conducă până la înfrângerea fi-
nală! Tefeloazele și tefelefterii de vâr-
sta mea merită să ajungă la 60, chiar 
la 70 de ani și să înjure, ca niște hap-
ciupalitici, comunismul, findca e plin, 
e plin de comuniști, geme țara de 
comuniști, n-ai loc de comuniști! Și 
de ruși, desigur. Aoleuuuu ce ne mai 
atacă bolșevicii, s-au împăcat Stalin și 
Troțki și s-au pus pe noi!

Mai departe. Ați văzut ce au făcut 
useriștii din consiliul PMB? Primăria 
voia să ridice încă un corp de clădire 
pentru Facultatea de Stomatologie. 
Probabil s-ar fi ciordit un 20%. Cor-
porațiile, însă, te ard de 100%, iute și 
igienic, în aplauzele Statului de 
drept. Fiindcă nu era băgată în pro-
iect nicio multinațională, useriștii 
au votat împotrivă. Din acest motiv 
sau și din acest motiv le doresc și eu 
răul. "N-avem spitale", nu, n-avem spi-
tale, vă pasă de spitale? Nu sunt de 
acord, însă, cu atitudinea viceprima-
rului Bădulescu. Am vrut să-l critic, 
după ce am auzit că i-a făcut pe useriști 
"fraieri, bulangii și animale". Dar m-
am abținut, cu greu. N-a zis că ar fi și 
papaciochiști. n
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Copiii 
româniei, 
predaţi  
lui Soros!
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1€ 4.6618 lei
1$ 4.0162 lei
1chf 4.0290 lei

Bitcoin BTC
       $ 6.495 
Ripple XRP
      $ 0,5273 
Ethereum ETH
 $ 500,56

Domnul Cozmin Gușă este. Da, domnul 
Cozmin este. Deci, domnul Cozmin Gușă es-
te. Nu știu ce este. Cred că nici el, cu exactita-
te, nu știe ce este. El spune că este consultant 
politic, dar eu cred că exagerează. Mie mi se 
pare că este genul de prooroc fără inspirație, 
care dă cu profețiile de gard. Când, în toiul 
nopții, vede vaca vecinului în umbra lunii, e 
semn că hai, nu a doua zi, dar a treia în mod 
sigur, Iohannis își va reveni după suspendare 
precum Lazăr cu patul în spate. Sau în brațe, 
nu țin minte exact.  paginile 4-5

paginile 10-11

Cum a ajuns 
blue air  
pe mâna 
sistemului: 
omul cui este 
răcaru?

iohannis,  
eşti un  

preşedinte ilegal!


