
Suferința unei 
mame, Suferința 
româniei: fiica 
în anglia, fiul 

jandarm
Vineri după prânz, la Constanța. 

M-am întors de la plajă și în vizită am 
găsit o doamnă care face muncă de bi-
rou, în Port. Plângea. Fiica dumneai 
muncește în Anglia (bineînțeles că n-a 
venit la niciun miting), iar fiul a fost 
detașat la Bucureșți, să-și ia borduri în 
gură. E tare Videanu, vorba lui Nic. Ili-
escu! Videanu face bani și când nu e 
primar sau ministru. Dincolo de glu-
me, acea mamă și sufletul ei sfâșiat pe 
masa de autopsie numită UE reprezin-
tă suferința României, de la Traian Bă-
sescu la Dragnea, adică suferința Ro-
mâniei post-aderare. Și acum la trea-
bă, fără metafore!

V-am avertizat, în ultimele două 
texte, publicate săptămâna trecută în 
"Național", că nu e vorba despre nicio 
Diaspora! În numele Diasporei a zbie-
rat și a lovit Organizația Rezist. Maxi-
mum 2000 de diasporezi la îngrămăde-
lile hapciupalitice din centrul Capitalei! 
Compatrioții din străinătate lucrează 
cu MUIEPSD (bravo lor!), dar nu se în-
chină la procurori, ca decreștinații din 
Rezist, acești trubaduri neosocialiști ai 
cătușelor. Diaspora e cu nostalgia, nici-
decum cu bestialitatea. Patria se poartă 
în suflet și în sarmale. Diasporezii veniți 

în țară și-au vizitat prietenii, rudele și 
bine au făcut. Viața e mai casabilă decât 
credem, nu știm dacă și când ne reve-
dem. Românii de afară au fost sublimi 
- în fraza asta nu e loc de ironii - când 
au traversat Budapesta cu steaguri tri-
colore, ca să simtă și ungurii că e Cen-
tenarul nostru. Bravo, Diaspora, ți-ai 
arătat patriotismul, ai cântat în limba 
română (repertoriu variat, de la 
"Deșteaptă-te, Române!" la MUIEPSD) 
în țara în care Viktor Orban nechează!

Numărul manifestanților îmi adu-
ce aminte de filmul "Operațiunea 
Monstrul". Vin cu un exemplu din ci-
nema, pentru cei care n-au acces la 
cărți. Toma Caragiu a prins un pește 
cât palma, iar Marin Moraru a excla-
mat "imeeeens!" Actori mari, dar me-
ritul e al scenaristului genial - Titus 
Popovici. Ați fost muuuulți la miting, 
așa cum am profețit, v-ați strâns vreo 
două milioane, incluzând aici și caii 
putere ai mașinilor cu care au venit 
diasporezii la rude!

Jenibilii torționari din Piața Victo-
riei sunt ca pechinezii. Mici, mici, dar 
mușcă și se agață de pantalonii socie-
tății românești. Redusă, redusă (inclu-
siv spiritual), dar diaspora din Berceni 
și Colentina terorizează România, de 
un an și jumătate. În Piața Victoriei au 
fost de 10 de ori mai mulți copii de 
securiști decât diasporezi. Și de 50 de 
ori mai mulți diasporezi din Berceni și 
Colentina decât diasporezii din Spa-
nia și Italia. E normal să fie violenți, 
atâta vreme cât cei care pun cătușele 
sunt de partea lor.  n
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Simona Halep, după 4 meciuri în 48 de ore.  
Şi Pe toate le-a câŞtigat !
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1€ 4.6567 lei
1$ 4.0594 lei
1chf 4.0811 lei

Bitcoin BTC
       $ 6.353 
Ripple XRP
      $ 0,3027 
Ethereum ETH
 $ 322,89

Lumea a venit în Piața Victoriei ca să protes-
teze împotriva PSD. De ce? Pentru că partidul se 
ține numai de potlogării. Pentru că Dragnea e 
un infractor care vrea să scape și de celelalte do-
sare. Pentru că oamenii nu vor penali în fruntea 
țării. Pentru că PSD a încălecat justiția. Pentru 
că PSD duce țara în haos. Pentru că premierul 
PSD e vai mama lui de premier. Pentru că PSD! 
În general PSD. Și tot PSD în special. Chiar dacă 
sunt vorbele lui Iohannis, lumea are dreptul să 
comenteze și să protesteze. Rezultă că PSD e rău. 
Aceeași lume, însă, a început să vadă că Iohannis 
e mai rău decât PSD.

Viaţa de azilant a lui ghiţă

Sebi, ai 
grijă să 
nu te arzi!


