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Sasul elocvent ca un Trabant a 

avut o erecție patriotică. "Ridicați-
vă la demnitatea Centenarului și 
nu schimbați legile Justiției!" Așa 
a scârțâit șifonierul sibian, în spe-
ranța că-l va asculta Parlamentul. 
Sigur că da, și păstrați și proto-
coalele binomiste, considerați-i și 
pe procurori magistrați, când ei 
sunt, de fapt, niște avocați ai Sta-
tului!

Dar să vedeți cum s-a ridicat 
somnorosul imobiliar Iohannis la 
demnitatea Centenarului. El și în-
grămădita Dăncilă (adică mâna 
înarmată a lui Dragnea, care trage 
pe mai multe fronturi) au semnat 
Pactul pentru Migrație. Asta în-
seamnă că extremismul religios 
va veni în țară extremismului ate-
ist, reprezentat cu onoare de tefe-
loaze. În suita extremismului reli-
gios se vor afla tâlhăria și violul, 
potrivit știrilor venite din țările 
conduse de Macron și Merkel, 
unde migratorii s-au impus, feli-
citări! America a respins Pactul 
pentru Migrație. Luând lumina 
de la Washington, Italia, Ungaria, 
Polonia, Bulgaria (da, Bulgaria!), 
Cehia și Slovacia au zis și ele "nu, 
mulțumim!" La fel au făcut și Aus-

tralia, și Israel. Danemarca și 
Elveția se mai gândesc, dar au vi-
teza de gândire a lui Iohannis.

Oricum, pentru Danemarca și 
Elveția e târziu, sunt deja invadate 
și mie nu-mi pare rău. În ianuarie 
2009 m-am plimbat prin zona Ber-
na. Pe atunci, problema elvețienilor 
era România. Să nu fac discrimi-
nări. Aveau boală și pe Bulgaria. În 
Elveția se organizează referendu-
muri cantonale la două trei-săptă-
mâni, pe diverse teme. Sunt și re-
ferendumuri în localitățile mici, 
cu mize la fel de neînsemnate - 
"mai punem sau nu un tobogan la 
locul de joacă de la grădiniță?" Pe 
8 februarie 2008 a fost referendum 
unitar - în toate cantoanele, ca să 
fiu explicit - privitor la circulația și 
integrarea cetățenilor din Româ-
nia și Bulgaria. În puncte de maxi-
mă vizibilitate (benzinării, auto-
străzi, gări, supermarketuri) era 
afișat un banner de doi metri pe 
unu, care înfățișa un corb, o cioară 
și un pui înaripat. Adică o familie. 
Cele trei zburătoare de culoarea 
funinginei deloc biodegradabile 
stăteau deasupra hărții elvețiene, 
maestrul de la planșetă sugerând 
astfel că migratorii români și bul-
gari ar fi vrut să hărtănească acel 
contur cartografic, care era îmbră-
cat în steagul helvet. Textul era 
scurt. "Ouvrir la porte aux abus? 
NON Roumanie et Bulgarie!" Pâ-
nă la urmă, referendumul s-a fâsâ-
it, fiindcă  neosocialiștii de la Bru-
xelles le-au transmis elvețienilor, 
pe căi neoficiale, că ar fi preferabil 
să strice niște milioane de franci 
cu migratorii și infractorii decât 
să-și pună în pericol marele atu, 
secretul bancar. Între timp, elve-
țienii au cam sfeclit-o și cu secre-
tul bancar.

Dar cine credeți că aplaudă, la 
noi, Pactul pentru Migrație? Use-
riștii, firește. Uteciștii bruxellezi n-
au prins comunismul, dar fac soci-
alism la seral. Deloc întâmplător, 
USR are toate literele din URSS. 
Ca să fie armonie de Centenar, le 
dedic useriștilor un titlu pe care l-
am dat în urmă cu șapte-opt ani. 
"Afte-n gură, dreptate!" n
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1€ 4.6560 lei
1$ 4.1008 lei
1chf 4.1169 lei

Bitcoin BTC
$ 4.302 

Ripple XRP
      $ 0,3778 
Ethereum ETH
 $ 118,61

exclUSiV
Trăim un teatru absurd. Un președinte își calcă 

țara în picioare, iar țara nu reacționează. Un 
președinte de țară cere demisii de guverne, iar gu-
vernele se ascund în spatele vorbelor lipsite de 
conținut. Un președinte de țară țipă că retrage 
sprijinul premierului, iar guvernul convoacă o 
ședință ca să constate, după trei zile, că președintele 
nu are atribuții în sensul ăsta. Un președinte de 
țară încurajează răzmerița, iar partidele aflate la 
putere o țin langa-langa cu declarații cretine, că 
lasă că o să-i arătăm noi lui. Și nu-i arată nimic, 
pentru că n-au ce. N-au snagă și sunt obosite mai 
rău decât ginerică după noaptea nunții, dar nu 
pentru că mireasa a fost fecioară, ci pentru că era 
curvă cu experiență. paginile 4-5


