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Un milion de români au semnat 

pe lista intransigențior de borcanul 
cu zacuscă. E vorba despre cara-
meaua aia cu Fără penali.ro. Niște 
vizionari, niște genii. Mă bucur să 
aflu că România are un milion de 
incoruptibili, de fete mari în ale 
combinațiilor. Trei milioane de ro-
mâni au semnat pentru Familia 
tradițională. Niște înapoiați, desi-
gur.

"Trei milioane de români îi fac 
jocurile lui Dragnea", astfel sună un 
jenibil refren propagandistic. Nu-i 
deloc așa, nu e referendumul lui 
Dragnea. Există români (mă număr 
printre ei) care nu-i suportă nici pe 
tefeliști, nici pe Dragnea. Iar acești 
români nu sunt reprezentați. Pen-
tru asta ar fi nevoie de un Partid 
Național Țărănesc fără Pavelescu 
sau de un PNL fără Orban, Gor-
ghiu, Bușoi. Dragnea n-are legătură 
cu familia tradițională, ci cu tradiția 
parvenitului, care divorțează după 
ce dă de bani și de putere. Foarte 
mulți bărbați cu poziții au amante, 
se întâmplă dintotdeauna. Dar nu-
mai puternicii slabi, puternicii efe-
meri își lasă nevestele din tinerețe. 
Iar liderul amfibiu și vâscos este 
slab și din alte motive. Pentru că nu 

își poate apăra oamenii - pesediștii 
se duc la pușcărie ca pe vremea lui 
Ponta - și fiindcă nu se impune în 
negocieri cu oameni din afara PSD, 
de la securiști până la bruxellezi și 
udemeriști. Pentru niște voturi me-
nite să-i asigure majoritatea în Par-
lament, Dragnea a vândut limba ro-
mână, în Ardeal. A cedat în fața 
udemeriștilor. "Limba română nu 
se negociază", i-a zis ministrul 
Învățământului, care a demisionat. 
Mi-a plăcut de fostul ministru, chiar 
dacă nici el nu prea stăpânește lim-
ba română. Dar măcar o respectă. 
Nici eu nu știu să pictez, însă mă 
duc la expoziții. Dragnea, ti-au scos 
ungurii combinațiile din cap, au 
batjocorit limba română! În Ardeal, 
pentru limba română și pentru Bi-
serica Ortodoxă au murit oameni, 
Dragnea, au murit oameni! Până la 
urmă, udemeriștii merită felicitați. 
Sunt niște negociatori buni, aproa-
pe la fel de buni ca homosexualii. 
Vechea clandestinitate și noua se-
miclandestinitate i-au întărit pe 
legebetiști. În urmă cu vreo 15 ani, 
când homosexualii erau încă pedep-
siți cu închisoarea pentru orienta-
rea lor, am scris că asta mi se pare o 
barbarie și am fost înjurat de toți 
destupații la minte care îi apără azi. 
După ce au câștigat un drept firesc, 
libertatea, au mers "pas cu pas" pe 
bulevardul numit Dictatura Mino-
rității. Nu mai pot eu că vor ei să le-
galizeze căsătoria bărbat cu bărbat! 
Dar "următorul pas" îl știți: adopția. 
Așa că trebuie blocați de acum, la 
referendum. În felul ăsta vor lua un 
șut în popou și slugoii de trend, mi-
meticii care se cred eman cipați! Ce 
mimetici, care emancipați? Niște 
papagali, direct, niște papagali! Pot 
fi depistați în multe feluri. Vă pre-
zint unul singur. E o modă în expri-
mare să abuzezi de adjectivul "fain". 
"Fain" din Ardeal, nu "fine" din en-
gleză. Toți ăștia care sunt "faini" 
sunt și tefelisti și toate tefelismele 
sunt faine. "Fain" la București sună 
ca "Bucale" (București, în limba fe-
rentareză) la Cluj. Geme facebook-
ul de "fain", când citești postări de 
corporatiști și de useriști. n   
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1€ 4.6637 lei
1$ 4.0210 lei
1chf 4.1248 lei

Bitcoin BTC
$ 6.635 

Ripple XRP
      $ 0,5982 
Ethereum ETH
 $ 236,46
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Augustin Lazăr este un cetățean care a sem-
nat, în mare taină, un protocol de colaborare cu 
SRI. Un protocol ilegal, evident, căci altminteri 
nu l-ar fi ținut la fereală atâta vreme. Apoi, când 
s-a aflat de el, a mințit cu nonșalanță că aseme-
nea document ar exista. Și, ca să uimească pâ-
nă la capăt, dacă lumea tot a aflat de drăcove-
nie, a cerut să se facă anchetă despre cum 
aceasta a apărut în presă. Aici, lucrurile deja 
se încurcă. Să faci anchetă despre ceva care nu 
există? Nu de alta, dar cu gurița lui a spus că to-
tul este o minciună.

Toată lumea o cunoaște drept “Regina 
Sprâncenelor”, este cea pe mâna căreia se lasă 
toate celebrităţile. Și e româncă. Anastasia Soa-
re își vinde acum, “pe vreo două miliarde”, o 
parte din imperiul beauty. Tranzacţia a fost 
anunţată în cadrul unei petreceri fastuoase, or-
ganizată de buna prietenă a româncei, celebra 
Kim Kardashian. pagina 15


