
Ce milion?  
Doar un milion? 
Două milioane  

la mitingul 
Diasporei

Până la urmă, PSD va distruge Ro-
mânia, pentru că nu poate și nu 
dorește să-i păstreze în țară pe tinerii 
care stăpânesc un domeniu, de la ne-
urochirurgie la mecanică auto, și au 
ambiția să reușească doar prin mese-
rie. Prin tânăr înțeleg un om între 20 
și 30 de ani, nu vreun prostobou tefe-
list din generația mea, care se bucură 
fiindcă torționarii din instituțiile de 
forță au mai omorât un deținut, pe ju-
decătorul Stan Mustață.

Mulți diasporezi sunt oameni ad-
mirabili. Câștigă bani afară, în loc să 
înmulțească numărul șomerilor de 
aici, și se dovedesc mai credincioși 
decât vietățile neosocialiste (dar de 
dreapta!) din Organizația Rezist.    

"Diasporezii au ridicat România". 
Eu cred asta. Dar haideți să vedem în 
ce măsură. Orice diasporez care se 
respectă îi trimite mamei sau bunicu-
tei din țară de la 100 de euro în sus, pe 
lună. Să punem o medie de 1000 pe 
an. Dar orice rămas acasă care se res-
pectă sparge pe vacanțe în străinătate 
între 1000 și 10000 de euro pe an, 
bani câștigați aici. Trebuie să amin-
tesc și de cumpărăturile pentru frigi-

der și gospodărie, pe care românii din 
sudul, sud-estul și din vestul Români-
ei le fac în Bulgaria și în Ungaria. Mii 
de români cumpără legume, fructe și 
pește din Bulgaria. Da, pește! Că no-
uă ne e lene să scoatem, din Mare, gu-
vizii și sturionii. Iar românii din Ves-
tul României iau produse de abator, 
materiale de construcții și unelte agri-
cole din Ungaria. Așa că depindem 
rău de tot de diasporezi, ne salvează 
sutica de euro pe care o dă bunicuței 
diasporezul din Spania. 

Cel mai mult mi-a plăcut la di-
asporezi că i-au făcut pe unguri să 
simtă că România e în UE și că sărbă-
torim Centenarul. În drum spre mi-
tingul de la București, mii de steaguri 
tricolore au traversat Budapesta, fiind 
arborate pe mașinile din care se strigă 
UE PSD! Diasporezii au fost salutați 
doar în Buda, că Pesta (porcină) e în 
România. Nea Dragnea, te rog fru-
mos ca, la întoarcere, să li se deconte-
ze patrioților benzina, la Nădlac! Că 
matale așa procedezi cu ăia care te în-
jură - vezi cazul studenților care merg 
gratis cu trenul! Nea mustăciosule, la 
cât de des te-am făcut "individ amfi-
biu și vâscos", cred că merit și eu să-
mi decontezi măcar o tonă de benzi-
nă, că am multe deplasări vara!

Se tot discută despre numărul di-
asporezilor prezenți la miting. Unii 
vorbesc despre maximum 50.000, 
alții despre un milion. Eu estimez că 
vor fi două milioane. Includ aici și 
caii putere ai mașinilor cu care au 
venit să ne salveze. n 

Mihai FiFor, 
Şcolit de 
SoroS la 
BudapeSta!
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Milano amendează 
taximetriştii în bermude
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Skripal prăbuşeşte rubla
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Ce se mai distrează Răzvan 
Simion şi lidia Buble...
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1€ 4.6427 lei
1$ 4.0039 lei
1chf 4.0291 lei

Bitcoin BTC
       $ 6.330 
Ripple XRP
      $ 0,3360 
Ethereum ETH
 $ 357,52

Ultimele cuvinte ale judecătorului Stan Mustață, 
pe patul spitalului: ”Vor să mă omoare!” Statul pa-
ralel ucide. Fost rugbyst de per formanță, Stan 
Mustaţă era bolnav și a sfârșit în chinuri groaz-
nice, plimbat cu mascaţii lângă el între peniten-
ciare și între spitale. 

dâncu, ponta  
şi Grindeanu, 

turnătorii  
lui dragnea 

PAG.
8Vilnius 

promite 
orgasme 
turistice

Mă tot întreb, dincolo de ura viscerală pe care 
președintele o are față de Dragnea și de PSD, ce 
altă misiune mai are? După felul în care se com-
portă, mie nu mi se pare că totul se rezumă doar 
la asta. La el, până și a urî este o misiune, altmin-
teri nu cred că și-ar putea mulțumi stăpânii care 
îl ghidonează. Iar stăpânii nu sunt aici, e limpe-
de. Apoi, nu văd cum să le faci ăstora pe plac 
doar urându-ne? Nu e de ajuns, mai trebuie ce-
va. Și spun că ne urăște pentru că, până acum, 
nu a dovedit altceva.


