
Toți penTru 
jusTiție! Toți 

penTru Codruța 
și MoniCa!

Ne-ați zăpăcit, ne-ați zăpăcit cu 
italianul care a făcut operații esteti-
ce în România și n-avea patalama! 
Și ce-i așa grav? Vlad Voiculescu are 
studii de contabil și a fost ministru 
al Sănătății. Of, bine că au înjghebat 
Cioloș (șeful ministrului Vlăduț) și 
USR alianța, că aveam insomnii, nu 
știam pe cine să aleg. "Merg pe 
Cioloș sau pe USR?" Acum e sim-
plu, votez Plus Plus Minus Minus 
Nula Na Nula.

Și mai terminați cu dezbinarea, 
că de-aia suferim! În țara asta s-au 
mâncat, între ei, chiar și titanii. Ior-
ga l-a scuipat pe Slavici pe stradă, 
după ce bătrânul Slavici ieșise din 
pușcărie, Sadoveanu s-a opus ca Ro-
mânia să primească statuile lui 
Brâncuși, Arghezi se înjura cu Ion 
Barbu. Gata, nu mai ține! Avem și 
exemple luminoase. Monica Maco-
vei o susține pe Codruța Kovesi la 
Eurovisionul de pus cătușe. Doam-
na Macovei ne îndeamnă și pe noi 
să facem galerie - Codruța, Codruța! 
Mare, mare om e Băsescu! Ce prie-
tenii între femei s-au cimentat cât a 
fost el președinte! Monica și 
Codruța, Elena Udrea și Alina Bica. 
A lucrat bine și la nivel de junioare 

- Elena Băsescu și Monica Ridzi. 
Dacă mai stătea un mandat, lui Bă-
sescu îi reușea și alianța Mihaela 
Rădulescu - Andreea Marin.

Gata, concentrați-vă! Toți pen-
tru Codruța! Rudele domnilor 
Timmermans și Juncker au de ce să 
se teamă. Nu acum, nu acum. Peste 
câțiva ani, că nici fratele lui Băses-
cu nu s-a dus la pușcărie "din pri-
ma". Dar cum ar fi să-i plimbe 
Codruța în cătușe pe Zidane, Ber-
lusconi și Macron? Femeia e puter-
nică. Dacă ar fi fost în funcție pe 
vremea lui Ceaușescu, cred că îi 
aresta și pe Frații Petreuș. Și pe 
Jean Constantin, și pe Rică Rădu-
canu, pe motiv că ultimii doi ar fi 
blătuit meciul din filmul "Totul 
pentru fotbal". Îi lega pe ei doi și pe 
Sebastian Papaiani. Eu pe Papaiani 
l-am bănuit de când am văzut ge-
nericul. Doamna Codruța, dacă 
ajungeți să anchetați și prin Ger-
mania, va rog să destructurați 
rețeaua de hoți din Frankfurt. Vă 
dau un pont. Știți cine sunt șefii 
bandei? Doi frați periculoși. În lu-
mea interlopă sunt cunoscuți că 
Frații Grimm. Luați-i și pe Frații 
Grimm, că-i mințeau până și pe 
copii! Și s-a săturat lumea de vră-
jeala lor! În felul ăsta le veți oferi 
neașteptate satisfacții tefeliștilor de 
vârsta mea. Ei bat spre 50 de ani și 
ies în stradă ca să-i susțină pe oa-
menii care pun cătușe. Băieți 
deștepți, cu idealuri cosmice.

Doamna Codruța e sprijinită și 
de GDS, organizație capitalistă, in-
ventată de anticomunistul Silviu 
Brucan. Am văzut pe internet o 
poză cu domnul Pleșu, din 1990, 
anul în care a devenit starletă cul-
turală. Credeam că pe maestrul 
Pleșu l-a vizitat frumusețea - îl con-
sider un Alain Delon al Carpaților 
de Curbură - la senectute. Astăzi, 
Andrei Pleșu e superb, atletic, 
grațios, dar încă din "zorii demo-
crației" (vaaaai!) era un gigolo 
promițător. Madonna se zgârie și 
acum pe ochi. "Ce-am pierdut, ce-
am pierdut! Noroc că m-am scos 
cu Puiu Călinescu!" Ion Barbu se 
gândea la Andrei Pleșu atunci când 
a scornit sintagma "vandalul pria-
pic". n
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1€ 4.7391 lei
1$ 4.1819 lei
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Bitcoin BTC
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Ripple XRP
      $ 0,2964 
Ethereum ETH
 $ 104,53

Candidatura Liei Olguța Vasilescu la ministe-
riatul Dezvoltării Regionale a fost respinsă, din 
nou, de Klaus Iohannis. Cred că este a patra oară. 
Sau poate abia a treia, oricum am pierdut șirul. 
Mecanismul este simplu. Premierul Viorica Dăn-
cilă trimite propunerea la Cotroceni, Iohannis se 
face că o citește - nu o citește, pentru că știe ce 
vrea Dăncilă - și, după ce o lasă la dospit mimând 
preocuparea pentru România modernă și pros-
peră, îi dă retur cu ce răspuns îi trece prin cap în 
clipa aia. Dacă socotim partidele de schi de la 
Șureanu, naveta București-Sibiu și înapoi, vizite-
le de pișcoturi la Bruxelles, grătarele cu SPP și 
timpul acordat miștocărelii PSD, gata, a trecut 
timpul. pagina 5

Precizez de la bun început că articolul de față 
nu-i pentru sensibiloși cu mintea în bigudiuri, din-
tre cei care halesc informația ce li se livrează fără a 
procesa câtuși de puțin conținutul ei. Se știu ei, sunt 
ăia care se mândresc că o româncă este favorită să 
preia Parchetul European, dar nu se interesează ce o 
recomandă pe Laura Codruța Kovesi pentru funcția 
asta. Atât! Nu le pasă despre ce instituție vorbim, 
care-i rolul ei, de ale cui ordine va asculta și așa mai 
departe, astea-s detalii azvârlite de-a valma în serta-
rul ignoranței. paginile 8-9


