
Programul 
economic  

„Va Veni ziua  
în care veți 

plăti!“
Prenumele Laura aduce ghinion, 

zilele astea. Cântăcioasa Laura Bretan 
a fost sabotată, la Eurovision, pentru 
că a votat la referendumul pentru fa-
milia zdravănă. Nu am pretenția să 
primesc bani când cineva folosește cu-
vântul "cântăcios", dar cinstit e să fiu 
citat, că-i al meu. Sunt convins că așa 
vor face de acum încolo ziariștii de 
onoare - hai, că m-a bușit râsul! 

Împotriva cântăcioasei Laura Bre-
tan au votat doi homosexuali din juriu. 
O altă Laura mult laureată, Laura 
Codruța Kovesi, a fost lucrată la Euro-
visionul de pus cătușe. E clar că pe in-
efabila doamna Kovesi au săpat-o niște 
corupți bruxellezi, că e plin de corupți 
pe-acolo. Am scris că doamna Kovesi 
e inefabilă gândindu-mă la ușurința cu 
care se exprimă. Oricum, vine USR la 
putere și face ordine în UE. După Uni-
unea Salvați București și Uniunea 
Salvați România, va apărea și Uniunea 
Salvați Europa!

Nu zâmbiti, fiindcă USR chiar va 
veni la putere. Maessssstrul umorisss-
sst Ion Crisssstoiu are dreptate când 
spune că acest partid devine puternic 
pentru că împrăștie ura. Corect, USR 
este noul PRM. N-are un Vadim. Tri-
bunul era cult, talentat și egocentric - 

uneori bătea spre paranoia. Așadar, 
era nefolositor, greu de controlat. USR 
are o conducere colectivă, alcătuită din 
băieți modești intelectual, deci ușor de 
manevrat. Dar programul economic e 
același - foarte vast! "Va veni ziua în 
care veți plăti!" Nu vorbea Vadim des-
pre Pușcăria Mafioților? Atât știu și 
useriștii, acești mici peremiști. "Ciuma 
Roșie" și "La pușcărie!" Dar ura conta-
minează repede.

Pe partea ailaltă, Dragnea lucrează 
doar pe bază de foame. N-a existat ni-
ciodată un partid de stânga (nici mă-
car vechiul PSD) care să-și trateze ale-
gătorii ca pe ultimii milogi. Dragnea 
aruncă numai tiribombe bugetare în 
orașe și așteaptă campania electorală 
pe bază de sacoșe, la sate. Dar va rămâ-
ne cu sacoșele în brațe. Țăranii bătrâni 
s-au dus unde s-au dus, iar tinerii s-au 
dus să muncească în străinătate. Și 
atunci va apărea Soros (prin reprezen-
tanți, că el nu există, desigur) cu niște 
calculatoare deștepte și va anunța că 
USR a câștigat alegerile cu 179%. "Con-
tează cine numără voturile" - o șme-
cherie depășită. Acum contează cine 
anunță rezultatul. Iar useriștii vor 
anunța încă din dimineața alegerilor 
că au 234% și își vor permite să scadă, 
până seara, la 179%.

Am noutăți și din presă, ca să nu ne 
plictisim. Există un concurs pentru zi-
aricii juniori. E bine să stimulăm UTC-
ul! Premiul îl va lua căcăciosul metafi-
zic Andrei Crăciun. E spiritual(izat), e 
talentat, e ironic, e un fel de Pulete eso-
picul. Bravo lui, nu asta-i problema! 
Altele sunt neajunsurile - în număr de 
două. Șefa juriului e Emilia Șercan, o 
profesoară (la SNSPA) de tefelism 
științific, care scrie "deontologie profe-
sională". Iar concursul se cheamă Su-
perscrieri. Când pui "super" înaintea 
scrisului, poți să-l dai dracului de scris. 
De ce nu Megascrieri sau Hiperscrieri? 
După "deontologia profesională", e 
clar că erudita Șercan era bună la Ex-
trascrieri. Mda, trăim într-o lume în 
care superlativul și enormitatea s-au 
înfrățit. Eu regret că s-a vulgarizat și 
un adjectiv care îmi plăcea - "fabulos". 
Totul e "fabulos", de la o declarație po-
litică a parțial eclozatului Cristian 
Bușoi până la un gol marcat de un ex-
tracomunitar al lui Dinamo, care își 
ține familia (14 frați într-un bordei) 
din mia de euro pe lună, pe care i-a 
promis-o Ionuț Negoiță. Încă n-a 
câștigat mia, trebuie să mai dea două 
goluri "fabuloase" ca să ia banii. n

Mutu  
îi dă 
tăcere lui 
dragnea!

upercutul 
care  
îl pune  
la podea  
pe lazăr

Summit istoric la Vatican, 
în umbra pedofiliei

europa îi dă  
peste nas  
lui trump  

cu soia  
şi gPl-ul american
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alina Bica: „nu 
vreau răzbunare, 
vreau dreptate!”

america dă cu mătura 
prin „vecini”
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împinşi  
de Bnd în 
„ghearele” 
Moscovei!
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1€ 4.7559 lei
1$ 4.1941 lei
1chf 4.1867 lei

Bitcoin BTC
$ 3,897 

Ripple XRP
      $ 0,3180 
Ethereum ETH
 $ 143,46

exclusiV

După toate dezvăluirile care apar în fiecare zi 
din dosarele instrumentate de DNA condusă de 
Laura Codruța Kovesi, imaginea care mi se contu-
rează este cea a unei Ana Pauker a zilelor noastre. 
Poreclită „Stalin în fustă”, aceasta a desăvârșit sovie-
tizarea României, în anii '40 - '50, cu tenacitate și fe-
rocitate. Contemporanii au descris-o ca fiind o per-
sonalitate malefică, de un fanatism aparte. Cei care 
îndrăzneau să se opună ideilor ei de curățare a 
societății sfârșeau în pușcării. De ce nu mi-aș ima-
gina că habotnicia cu care Kovesi credea și crede în 
anticorupție n-ar fi, într-un fel, asemănătoare cu fa-
natismul cu care Ana Pauker a crezut în comunism 
și puterea sovietică?

Kovesi,  
alt „stalin  
în fustă”

Ministrul Justiţiei  îi dă o lovitură de profesi-
onist, ca în box, procurorului general al Româ-
niei, Augustin Lazăr. Tudorel Toader  a anunţat, 
ieri, că declanșează procedura de selecție a unui 
nou procuror general, precizând că până la fina-
lul lunii aprilie, când expiră mandatul lui Augus-
tin Lazăr, România va avea un nou șef al Minis-
terului Public. Unul, sperăm noi, care cunoaște 
foarte bine legea și cu care se poate comunica și 
colabora. 

PAG.
7


