
ProeuroPean, 
dar anticreștin, 

adică ningea, 
dar era secetă
Pentru că pe facebook se poate 

consuma orice, tefeloazele se fura-
jează cu prostii enorme.

Vă ofer niște exemple. "Discurs 
naționalist-comunist și antiromâ-
nesc".  Și naționalist, și antiromâ-
nesc? Aha. Asta sună ca "loialul tră-
dător" sau "jigodia de caracter." Altă 
goangă: "proeuropean și anticreștin". 
Adică "ningea, dar era secetă". Isto-
ria și cultura Europei din ultimii 
2018 ani sunt legate de creștinism.

Politicienii USR se află la nivelul 
susținătorilor de pe facebook. Bar-
na, șeful acestui partid - ONG, a zis 
că "vom sta în stradă până când va 
cădea Guvernul." Săracul de el! În 
stradă stau manifestanții. În cazul 
României, în stradă stau manifes-
tanții profesioniști -  Mălin Bot și 
vermina din Piața Victoriei, nucleul 
dur și cu banii la zi. Locul politicie-
nilor e în Parlament, ca să dea jos 
Guvernul cu moțiunea de cenzură. 
Pe segmentul ăsta, Victor Ponta se 
dovedește mai eficient decât armata 
lui Soros, pentru că Ponta "rupe 
bucăți" din PSD. Am pus ghilimele 
fiindcă e vorba de bucăți mai mici 
decât un deget. Ponta rupe câte o 
unghie, câte un deputat. Dar rupe? 

Rupe. Când nu poate să rupă, din 
prima, unghia politică, o roade pâ-
nă o rupe. Dar face ceva. USR - nu-
mai zgomot. Și acuzații jenibile. Mi-
am mai adus aminte de una. Când 
zici ceva care nu le convine, tefeloa-
zele vin cu eticheta "discurs euro-
fob". Pardon? Am spus ceva rău des-
pre Napoli și Nisa? Despre Capri și 
Cassis? Despre Balzac și Dante? Am 
zis despre Timmermans și Juncker. 
Doi măscărici. 

Nu-i prima oară când scriu că 
roboțeii tefeliști urăsc tot ce este 
însuflețit. În consecință, urăsc și is-
toria, și poveștile, și adevărurile 
acestui popor. Nefiind politicieni, ci 
niște oengiști trimiși în misiune 
printre parlamentari, useriștii au o 
singură placă. "Politicienii români 
fură". Extraordinici, extramorocar 
ce au descoperit ei! Da, fură de când 
s-a făcut România modernă, de la 
Cuza și Carol I. Eu vreau să nu mai 
între useriștii în parlament, ca să ră-
mână cinstiți.

Sigur, și pesediștii sunt vinovați 
pentru că Parlamentul a ajuns un 
maidan al puerililor trecuți de vâr-
sta a doua. Și ar fi ușor de cumințit 
copilașii ăștia care vin în Parlament 
cu fluiere. Roboței - roboței, dar s-
or și ei la veceu, că nu le-o fi umblat 
Soros și la aparatul urinar, să nu 
exagerăm, să nu fim absurzi! Și aco-
lo, între chiuvetă și pisoare, pot fi 
rezolvați simplu. Fără violență, in-
sist, fără violență! Fără palme, fără 
pumni, da? Ca la liceu, repet, exact 
ca la liceu. "De ce intri, mă, așa tare 
în baie? Mi-ai dat cu ușa în cap! 
Aaa, mă agresezi, useristule, mă 
agresezi?" Și atunci gravitația îl va 
împinge pe userist în brațele altui 
pesedist. "Băăăă, de ce mă calci, 
băăă?" Pe urmă totul merge de la si-
ne, că nimeni nu se poate pune cu 
gravitația. "Barna, fii atent, că ți-au 
căzut ochelarii! Goțiu, ți-a căzut 
mierea din urechi! Ghinea, nu ți-a 
căzut burta!" 

Dacă o asemenea hârjoană chiar 
s-ar petrece, știți ce ar face Drag-
nea? S-ar dezice de pesediștii lui. 
Om de caracter. De-aia va rămâne, 
până la Revelion, și fără filiala Te-
leorman. n
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RAeD MAI 
RUpe  
O „hAlCă” 
DIN MAI!

Vă mai amintiți scena din Braveheart, cu 
William Wallace în fața micii oștiri scoțiene, 
înainte de bătălia de la Stirling? Călare pe cal, 
și-a ținut discursul mobilizator preț de câteva 
minute, făcându-i pe scoțienii care voiau să ple-
ce să înțeleagă de ce luptă. Cu un curaj nebun, 
scoțienii au zdrobit armata lui Eduard Picioare 
Lungi, incomparabil mai bine dotată, nu înainte 
de a-și ridica kilturile și a le arăta englezilor fun-
durile dezgolite. Și asta, nu neapărat ca să-i obli-
ge să lupte. pagina 5

Pentru că a fost 
un politician cumin-
te și ascultător, Daci-
an Cioloș este pri-
mul român pe care 
l-a vizitat Moș Soros 
în acest an. Împa-
chetat frumos și cu 
fundă roșie, cadoul 
lui Renunțescu e un 
partid curat ca apa 
de ploaie căzută dea-
supra unui oraș pu-
ternic industrializat.
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