
Pe net se înjură 
atât de prost 
încât îți vine  

să te lași
Chiar și tefeloazele îl înjură pe 

Meleșcanu, pentru că n-a avut re-
plică în fața ziaricioaicei îndoctri-
nate de la BBC, care i-a reproșat că 
"politicienii români corupți vor să 
dea amnistie pentru ei."

Mda, într-adevăr, Meleșcanu a 
fost palid, dar un diplomat nu se 
poate exprima ca un pamfletar. O 
precizare: pamfletul e gen literar, 
nu există pamflet la televizor. Pe de 
altă parte, se înjură atât de mult și 
de prost pe facebook încât îți vine 
să te lași. Pe coperta a doua a cărții 
mele "Sictir, bagabonților!" am 
scris, în 2006, că "în presa de altă-
dată, pamfletul însemna coroana 
unui ziar, această specie literară ga-
rantând patrimoniul și autoritatea 
publicației. Legătura poligamă din-
tre un substantiv incriminatoriu și 
mai multe adjective reverberante 
putea da jos un ministru, dacă ma-
riajul era nășit de un verb nobil și 
sângeros." 

În termeni urbani, Meleșcanu 
putea să-i explice propagandistei 
constipate precum o guvernantă 
(englezoaică, deh, cele mai bătăușe 
femei au fost guvernantele engle-
zoaice!) că în România a avut loc 
un genocid juridic. Sute de persoa-

ne, adică mii de familii, au fost ne-
norocite la ordin. Securiștii îi coor-
donau pe procurori, iar judecători-
lor li se murdărea lenjeria de teama 
procurorilor. Aici nu s-a lucrat pe 
bază de dovezi, aici trebuia să-ți 
"dovedești nevinovăția", aici au 
existat zdrențe de ziarici care aplau-
dau în redacții, când erau încătușați 
patronii români. Neapărat români, 
pentru că multinaționalele dau 
șpăgi, iar managerii lor nu pățesc 
nimic.

Meleșcanu putea, de asemenea, 
să contraatace și să o mucifice pe 
guvernanta insolentă. Trebuia să 
spună că Austria urmează să redu-
că beneficiile sociale ale românilor 
care muncesc acolo, de la 863 la 300 
de euro, dacă aceștia nu iau testul 
de germană. Țările Scandinave  și 
Germania pregătesc aceeași mane-
vră. Dar noi trebuie să primim 
refugiați, fiind foarte cunoscut fap-
tul că africanii vorbesc perfect lim-
ba română. Vai de steaua noastră și 
a Diasporei! Am ajuns beduinii Eu-
ropei, ne plimbăm viața prin U.E. 
ca pe o cămilă. Niște beduini 
ironizați și tragici, cu domiciliul în 
cocoașa cămilei.

Să ne înțelegem, nici pesediștii 
dragniști nu sunt niște copii dulci. 
Credeți că există vreun om cu mai 
mult de opt clase căruia să-i placă 
de îngrămăditele Dancilă și Car-
men Dan? E vina pesediștilor că 
sunt conduși de cel mai detestat po-
litician (Dragnea) din ultimii 30 de 
ani. Între el și homosexuali, mulți 
heterosexuali i-au preferat pe ho-
mosexuali și nu s-au dus la referen-
dum, deși referendumul nu era al 
liderului amfibiu și vascos. Pe toate 
canalele, lui Dragnea i se transmite 
"nu mai e timpul tău!" Dar se pare 
că nu i s-a transmis destul de ferm, 
fiindcă Dragnea nu-i paranoic, nu 
are anvergura de dictator a lui 
Ceaușescu. Dragnea e doar un ne-
gustor politic. Și poate o garanție că 
un PSD care se fisurează zilnic cu el 
la conducere îi va ușura lui Iohan-
nis misiunea de a obține încă un 
mandat la Cotroceni. Construcția 
mea ilogică e foarte, foarte logică 
pentru combinagiii subtili și cu 
multe jocuri în picioare. n
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Este de necrezut ce se întâmplă în ograda lui Au-
gustin Lazăr. Parcă asiști la un film horror realizat 
de un regizor nebun. O conspirație a unor procu-
rori de la DNA Oradea împotriva judecătorilor, 
pentru a-i determina pe aceștia să dea soluțiile care 
le convin lor. Se puneau la cale dosare, se ticluiau 
probe, se încălcau legile, zeiței Themis i se scuipa în 
talgerele dreptății și, dacă nu îi convenea, era luată 
și la șuturi. Totul până când o discuție din concla-
vul procurorilor a fost înregistrată și făcută publi-
că. Până atunci, însă, nimeni nu a știut ce se întâm-
plă la Oradea?
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După ce pe 7 ianuarie am titrat în exclusivita-
te ”Dăncilă și-a tras iar SPP”, planurile generalu-
lui Pahonțu de a-i da lovitura decisivă lui Liviu 
Dragnea chiar în timpul vacanței acestuia au fost 
date peste cap. Astfel că mașina de propagandă a 
statului paralel s-a turat la maxim, la doar câteva 
zeci de ore după dezvăluirea noastră aruncând 
pe piață ”exclusivitatea” că ”Dăncilă are iar SPP”! 
Împachetând totul în ”legenda” că biata Dăncilă 
ar fi fost obligată să-și tragă iar SPP pentru că 
România a preluat președinția Consiliului Uniu-
nii Europene!
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