
Corupții  
Cu prinCipii 
și „bolile 

splendorii“
Ajung iute și la Giuliani."Julani", 

cum i-a scris numele un anume 
Barna, șeful USR. Poftim cine salva 
limba română și făcea mișto de în-
grămădita Dăncilă! Dar voi începe 
cu Simona Halep.

Campioana românilor zdraveni 
la cap, o fată cu prenumele Simona, 
nu Codruța, a pierdut în primul tur 
la U.S. Open. Dragi ziarici și tefe-
loaze, dați-i drumul la atac, 
maimuțoilor de la locul 18.879 în 
jos, în TOP Copii de mingi! 
Înjurați-o, că ați investit mult în ea! 
Este numărul unu Mondial, a 
câștigat Roland Garros, a prins alte 
finale sau semifinale de Grand Slam 
pe banii voștri! Ați scris mult des-
pre ea, enciclopedii întregi, când 
era pe poziția 300! Ați avut intuiție, 
voi ați ridicat-o! Ce m-ar distra să 
se apropie de performanțele Simo-
nei o altă româncă  și s-o încurajați 
- "tu ești eroina noastră, nu Halep!". 
Ar fi elegant să va răzbunați, fiindcă 
Simona l-a apostrofat public pe un 
apologet al elitelor muiste, care a 
zbierat MUIEPSD pe o arena de te-
nis. Din ce știu, anturajul Simonei o 
protejează - nu ajung la ea măgăriile 

din ziare și de pe facebook. Exce-
lent! Simona nu trebuie să aibă ni-
cio treabă cu noi! Sunt convins că 
n-a auzit nici de mine, iar eu am lă-
udat-o și o voi lăuda mereu. E o fată 
minunată și nu mă interesează să 
fiu citit de Simona sau de Nadia. 
Mi-au apreciat textele Fănuș Neagu, 
Adrian Păunescu și D.R. Popescu, 
Mircea Lucescu și Cornel Dinu, 
Adrian și Ilie Năstase - mie numele 
astea îmi  ajung. Hai că iar m-am 
umflat! Dacă aș veni cu scuze, aș 
da-o în ipocrizie. Adevărul e că pe 
mine m-ar fi stimat și Călinescu 
(Puiu, nu George), și Siminică, și 
Anton și Romică. Și Romică Țociu. 
M-am salutat cu el la Mare, în urmă 
cu vreo trei ani, și am fost foarte in-
vidiat. Mi-au zis prietenii să co-
mand urgent și să plătesc în avans 
două sticle de vin, că altfel pleacă 
toți de la masă.

Să trecem la "Julani", cum i-a 
scris numele intelectualul Barna. 
N-a făcut vreun calambur, spiritul e 
departe de USR. În Italia, corupția a 
măcinat și Renașterea, și Vaticanul, 
și Risorgimento, și pe Mussolini 
("Ducie, Ducie, ia-ți cățeaua și ți-o 
fucie!", așa se lăudau că ar fi strigat 
ilegaliștii din Ardeal), și pe comu-
niști, și pe magistrații din toate epo-
cile. Toți, absolut toți - niște corupți 
cu principii. Singurii care au ținut 
strâns de principii și de coduri au 
fost, când acestea îi serveau, sicilie-
nii, sarzii, și mai puțin, napoletanii 
și calabrezii. Italia bogată (Veneția, 
Roma, Florența, Piemontul, Lom-
bardia) a fost mereu, ca să parafra-
zez niște mari scriitori, "o curtezană 
cu respect" care a suferit de toate 
"bolile splendorii". Dacă nu v-am 
mai anunțat (primele 143 de încer-
cări nu se socotesc), Italia și Franța 
sunt țările mele preferate. Iar 
corupția mi-a devenit chiar simpa-
tică, de când o înjură tefeliștii 
șpăguiti prin oengeuri. Va rog să-i 
întrebați: construcția de căi ferate, 
pe vremea lui Carol I, s-a făcut fără 
corupție? Alte întrebări. Că am 
ajuns la Giuliani. Ce ar fi zis gladia-
torii de la Rezist dacă Giuliani ar fi 
lăudat elitele muiste? Că sunt vor-
bele unui incoruptibil care a lichi-
dat Mafia, nu-i așa? n

Iohannis, 
faţă în faţă 
cu Giuliani

Putin, vacanţă de 
preşedinte-jucător

PAG.
2 - 3

Augustin 
Lazăr a minţit 

tot timpul

Europa, la mâna Gazprom
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Vedete care au coşuri pe faţă!
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Atac 
„RAIDER” în 
Servicii”!
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1€ 4.6474 lei
1$ 3.9723 lei
1chf 4.0661 lei

Bitcoin BTC
       $ 7.015 
Ripple XRP
      $ 0,3441 
Ethereum ETH
 $ 289,32

ÎnCă un război În sistem

MăcELuL 
chestorIlor: 
voIcu, 
pArAdIt  
DE BuDA!

În termeni foarte puțin diplomatici, scrisoa-
rea lui Rudolf Giuliani se traduce prin „băgați-vă 
mințile în cap și terminați cu prostiile, ce faceți 
voi acolo este o mare porcărie și, în condițiile as-
tea, să nu vă mire dacă, într-o zi, o să întoarcem 
foaia”. Când vine un asemenea avertisment de 
peste Ocean, tuturor li s-ar fi aprins beculețul de 
alarmă. Nu și românilor care au prostul obicei de 
a se crede politicieni și care, morți-copți, vor să 
ne conducă destinele chiar dacă pe noi nu ne in-
teresează. 

„statul 
paralel” se 
scufundă. 
Tsunami în 
septembrie

Patriarhia îşi ia 
lumină de la 
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