
Diasporezii nu 
sunt maneliști. 

Dar avem  
o epiDemie De 

manele în 
diasporă

De când cu pesta porcină, graci-
lul horticultor Cioloș face pe veteri-
narul. Se crede Miciurin, pe face-
book. De oameni (pacienți și doc-
tori) a avut grijă, l-a pus pe  conta-
bilul Vlad Voiculescu ministru al 
Sănătății. 

În afară de MUIEPSD, două pro-
bleme au frământat, săptămâna tre-
cută, România de pe facebook. Boa-
la de cocină care ar putea declanșa 
criza de Crăciun și Alina Mungiu. 
Diasporezii candizi din punct de 
vedere al informației o înjură pe 
Mungiu alături de propagandiștii 
de acasă, pe motiv că îndestulată 
din toate punctele de vedere a gro-
hăit că românii din străinătate sunt 
maneliști.

Dragii mei (așa-i expresia), nu v-
am auzit ripostând când liberal-
progresita spurca Biserica Ortodo-
xa și familia normală, alcătuită din 
mamă, tată și copii. N-ați mișcat 
din pliscuri și tastaturi nici când 
cireașa de pe porc regurgita că ar fi 
bine, chiar foarte bine, ca norvegie-

nii de la Balivernet să le ia copiii ro-
mânilor stabiliți acolo și să-i dea 
spre adopție unor cupluri de homo-
sexuali. Pe atunci, eu mă oferisem 
să fiu cosmeticianul Alinuței, pen-
tru că această doamnă care și-a de-
dicat viața Grației merită ca un om 
talentat (așa cum sunt eu) să-i facă 
un peeling peste primul strat de epi-
dermă trandafirie. O apreciam pe 
Alina, aș fi vrut să o cinstesc cu un 
pictorial în Playboy, fără photos-
hop. În loc de colier Hawai, playma-
te vizionara ar fi purtat la gât doi 
caltaboși. Ea era pentru mine alpi-
nista spiritualității naționale. Se ur-
case cu macaraua în copac, un 
sequoia altoit cu Stejarul din 
Borzești. Să nu uităm când ne învăța 
Alinuța că e bine să primim refugiați. 
Eu am văzut astfel de trenuri (de pe 
peron) în sudul Franței și o dată în 
Toscana, la Viareggio, unde erau 
descărcați migratorii puși pe comerț 
de plajă. Probabil că Alinuței i-ar fi 
plăcut în trenul refugiaților. În timp 
ce ar fi tras semnalul de alarmă, ar fi 
strigat "nu te opri, nu te opri, mai 
rămâi, trenule, în tunelul societății 
civile!"

Acum, societatea civilă și româ-
nii din străinătate s-au supărat pe 
doamna Alina Mungiu, deoarece 
gânditoarea sexy a zis că avem o 
diasporă  de maneliști. Ăla cu MU-
IEPSD pe mașină e vreun Eugen 
Ionesco? Oricum, mă bucur că in-
telectualii noștri scrobiți au înce-
put să recunoască public că le pla-
ce muia. Iar diaspora nu e de 
maneliști, chiar dacă în Italia și în 
Spania, la petrecerile românești, se 
declanșează epidemii de manele. 
Diaspora vine să protesteze, pe 10 
august. Vor fi de cinci ori mai mulți 
activiști Rezist decât diasporezi, 
dar nu-i treaba mea. Dacă îi vor în-
jura pe Dragnea și guvernul lui de 
pupeze - foarte bine. Dar să nu se 
bage ei în subiectul  anticorupție, 
că nu-i treaba lor. Și nici interesul 
lor. Aici, fiecare cu interesele lui. 
Dacă ambasadele erau interesate 
de România, ne impuneau și ne 
monitorizau construcția de auto-
străzi, nu anticorupția. n

SRI pune 
om în 
locul luI 
Hăpău!

Viorica îi dă 
peste mână 
margaretei

Acuzatorul lui mRu, 
moarte subită la mare

Iohannis,  
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Gata! Se umblă la 
„scheleţii” din 
dulapul DIIcoT
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Bianca 
vinde 
costume 
de baie. 
pardon, 
ea vinde 
tot! 
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Buda, ori 
n-ai vrut, 
ori n-ai 
putut! PAG.
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1€ 4.6206 lei
1$ 3.9908 lei
1chf 4.0102 lei

Bitcoin BTC
       $ 7.053 
Ripple XRP
      $ 0,4320 
Ethereum ETH
 $ 407,87
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Premierul Viorica Dăncilă pare că se ține tare în 
ceea ce privește Casa Regală și banii pe care Drag-
nea și Tăriceanu i-au promis principesei Margareta. 
Cică guvernul susține proiectul de lege inițiat de li-
derii Parlamentului, care propun înființarea la Pala-
tul Elisabeta a unei instituții publice, intitulată Re-
gele Mihai I, cu o finanțare anuală de 860.000 euro, 
asigurată de la bugetul de stat. Ultima parte, cea cu 
banii, nu-i prea convine. paginile 8-9

Președintele n-a înțeles că, pe toată perioada 
mandatului, este obligat să se disocieze de parti-
zanatul politic. Iar dacă a înțeles și insistă, totuși, 
în acțiunile lui, este clar că avem de-a face cu un 
individ care sfidează orice regulă, care trișează și 
care nu ține cont decât de interesul urmărit: să 
ajungă din nou președinte, cu orice preț. Sigur că 
este dreptul lui să-și dorească asta și să încerce, 
dar, sincer, nu știu de ce o face, pentru că, în pri-
mul mandat, nu a făcut decât să semene ură și 
dezbinare.


