
„Dăncilă e 
îngrămăDită?“ 

„nu răspunD, nu 
sunt misogin“
Din punct de vedere politic și ca-

lendaristic, s-a cam încheiat Vara 
Securiștilor. Probabil ultima vară otră-
vită, în care, dacă nu susțineai abuzu-
rile din justiție, erai considerat pese-
dist. Gata, dinozaurii anticorupției fă-
ră dovezi se duc spre jurasicul unde îi 
așteaptă colegul Nicolski. Ce îmi pla-
ce să aberez! Se duc la pensii babane 
pe care noi, cei care ne-am zbătut în 
economia de piață, noi, cei care chiar 
am făcut capitalism - noi nu le vom 
avea, NOI NU VOM AVEA PENSII-
LE CELOR CARE AU FĂCUT 
ANTICORUPȚIE FĂRĂ DOVEZI. 
Cred că noi nu vom avea pensii deloc. 
În urma dinozaurilor au rămas familii 
și afaceri distruse. Procurorii, judecă-
torii și securiștii mergeau împreună la 
mese. Avocații nu participau la cher-
meze, normal. Judecătorul asculta de 
procuror și procurorul de securist. Îi 
țineți minte pe frații Cosma, un el și o 
ea? Frații Cosma, care au stăpânit 
Ploieștii. Ce impresie v-au făcut? Mie 
- detestabilă. Dar era nevoie de ase-
menea specimene pentru a fi dărâmat 
un sistem ticălos. Un om normal nu 
și-ar fi înregistrat anchetatorii. Un om 
normal ar fi ajuns la pușcărie. Versatul 
Cosma și versata (versacea) Cosma au 

făcut-o, pentru că împart aceeași 
condiție umană cu anchetatorii Statu-
lui Paralel. Da, Statul Paralel a existat! 
Nu mai râdeți, boilor! Protocoalele 
deconspirate dovedesc asta.

Și ce s-a mai întâmplat în această 
vară ? Jandarmii au dat gaze, la mitin-
gul din 10 August. Niște nenorociți. 
Iar Organizația Rezist a mințit că e mi-
tingul Diasporei. Alți nenorociți. Mă 
refer la gladiatorii de la Rezist, nu la 
diasporezi. Îi rog ceva și pe românii 
din străinătate, pe care îi respect mult. 
Îi voi respecta foarte mult când vor în-
jura pe cine trebuie. Pe securiști, nu pe 
comuniști. Care comuniști? S-a termi-
nat comunismul, dar copiii de securiști 
sunt mai cinici decât părinții lor. Acești 
copii de securiști luptă și ei împotriva 
corupției. Într-un fel au dreptate. Se-
curitatea nu fura. Securitatea asigura 
buna desfășurare a oricărei combinații, 
Securitatea își trăgea partea, Securita-
tea făcea și mai mult desfăcea, Securi-
tatea te impunea în funcții în care 
câștigai mai bine decât un nonsecurist 
care își risca libertatea, Securitatea je-
fuia legal. E firesc, așadar, ca acești co-
pii de securiști să iubească legea.

Câteva fraze și despre PSD. Se zicea 
despre pesediștii vechi că sunt comu-
niști și corupți. Despre pesediștii lui 
Dragnea se spune că sunt comuniști, 
corupți și incompetenți. Cea mai bună 
dovadă a incompetenței e Dăncilă. A 
fost întrebată ce crede despre pesta por-
cină. A răspuns că s-a făcut grâul. Și eu, 
dacă aș fi întrebat ce cred despre Dănci-
lă, aș răspunde că nu sunt misogin. n
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Rudolf Giuliani și scrisoarea lui au fost trimiși 
în derizoriu. Repede, foarte repede, ca să nu mai 
fie nevoie ca Iohannis să mai răspundă la între-
bări. Flerul îmi spune că lucrurile au fost aranja-
te de oameni care se pricep la astfel de operațiuni, 
nu de ziariști. Altcineva a săpat pentru a încerca 
să-l compromită pe Giuliani și a da situației o al-
tă față. Informațiile au fost predate presei care 
abia aștepta seara ca să-și umfle vena patrioată 
de la cap într-un prim-plan studiat. De aici le-a 
preluat și opoziția, care s-a trezit vorbind ca și 
cum ar fi fost întrebată.

Ipocrizia, 
adevărata 
ciumă din 
românia!


