
ProPagandiștii 
lui CeaușesCu 

sunt milionari, 
iar fraierii se 

duC la PușCărie 
  
După Nôtre-Dame  avem de-a face cu 

un abuz de date istorice pe facebook. Întru 
puțin în joc. Înainte de revoluție, se scria 
i.e.n. și e.n. (înaintea erei noastre și era noas-
tră). După ‘89, s-a trecut la i. Chr și d. Chr. 
(înainte și după Christos). Dacă vă uitați la 
postările propagan diștilor tefeliști, veți ve-
dea că s-au întors la i.e.n. și e.n., dar ei nu 
sunt neosocialiști, nu sunt stângiști, noooo! 
În presa engleză, ziariștilor li s-a spus din 
2011 că pot scrie e.n sau d. Chr. - în funcție 
de opțiunea religioasă a fiecăruia. 

Când vedeți e.n., trebuie să reacționați 
foarte civilizat, cu îndemnurile “marș, javră, 
dispari, jigodie, că ați terfelit preoții, cadrele 
medicale și didactice!”. Ultima preocupare a 
sataniștilor  justițiari este cadoul pe care îl 
primesc învățătoarele, de Paște. Aceste fe-
mei merită statui, sunt niște mame înmulțite 
cu șapte-opt generații pe care le cresc, dar 
vin antichriștii corporatiști să le înjure. Mi-a 
povestit un prieten o chestie. Omu’ lucrează 
la o multinațională de pe geamul căreia se 
vede Catedrala Mântuirii Neamului. O dată 
sau de două ori pe zi, un corporatist de vreo 
30 de anișori, care vine la “job” cu trotinetă 
electrică, scoate capul pe geam și înjură Ca-
tedrala, luuuung, vreo cinci minute. Eu îi 
doresc sănătate și sper să nu aibă parte de 
soarta comisarului de poliție din filmul cu 
Hannibal Lecter, pe care l-au văzut spânzu-
rat și eviscerat turiștii din Piazza della Si-
gnoria, din Florența. 

Încă o chestie globalistă, de pe facebook. 
Am înțeles că nu e bine să fie duși copiii la 
Împărtășanie, cu școala. Dar LGTB are voie 
în școli? Dacă vreodată va intra propagandă 
legetebistă în vreo școală în care învață rude 
de-ale mele, îmi voi rezerva dreptul demo-
cratic de a-i întâmpina pe legetebiști cu ono-
ruri în manieră personală. Și pe urmă voi 
pleca la reciclare. Mă va reeduca un doctor 
docent în Gheistică. Adică în literatura Gay. 
Sper să nu-l prindă Emilia Șercan cu vreun 
plagiat, că va fi vai de el. Scrie, bă, băiatule - 
fetițo, despre experiențele tale, scrie despre 
viața adevărată și foraj la mari adâncimi! 

Două vorbe despre trotinetele electrice, 
că le-am amintit și în textul ăsta, am deja o 
obsesie. Am văzut la PRO TV un interviu 
cu Bogdan Enoiu, care zicea că va umple 
România de trotinete. Pe Enoiu îl cunosc 
din 2001, când a fost printre organizatorii 
Galei Hagi. Și a organizat-o bine. Bogdane, 
ce să zic? Afacerea e interesantă, nu te con-
damn, întotdeauna se vor găsi mimetici care 
să cumpere “trendul”. Tu o să faci niște bani 
frumoși, dar ce vină au șoferii? 

Și ca să închei cu propagandiștii, trebuie 
spus că USR este cea mai jenibilă înjghebare 
de la revoluție încoace. După GDS, ca să fiu 
corect. Oamenii sunt subțirei și în calitatea lor 
definitorie de activiști. La Ștefan Gheorghiu 
“pe vechi” se lucra cu dicționarul de sinonime 
al lui Gh. Bulgar, când se făceau textele pentru 
plenare și consfătuiri. Ioan Groșan are o po-
veste extraordinară pe tema asta, în cartea “Un 
om din est”. Groșan e mare scriitor. Nu-l cu-
nosc personal și e mai bine. Îl admir de la 
distanță. Așa că dragi tovarăși din USR, fiți 
profesioniști, ce dracu’! Tot Groșan a scris că 
mulți uteciști fruntași, care publicau în “Scân-
teia” texte pentru Ceaușescu, au fugit în Occi-
dent și au făcut cariere frumoase la “Europa 
Liberă”, “Vocea Americii” sau BBC. De aici in-
tervin eu. Există și propagandiști care au intrat 
în Parlamentul European. Domnul Traian Ra-
du Ungureanu a scris și pentru Ceaușescu (un 
singur articol, dar bun, buuuuun, pe două pa-
gini), a vorbit și la BBC, a prins și Parlamentul 
European. Meseriaș, bravo lui, tot respectul! 
I-a cântat și pe Ceaușescu, și pe Monica Maco-
vei. Și acum e milionar. Iar fraierii se duc la 
pușcărie pentru abuz în serviciu. 

P.S. Am strecurat în text nu-
mele lui Hagi. Am auzit că 
ne-a bătut Haiti la trosbal, că 
noi jucăm trosbal din martie 
2014. Vom fi prima țară care ab-
sentează de la un turneu final (Euro 2020) 
pe care  îl organizează.   În urmă cu vreo 10 
ani, Mihai Stoichiţă  mi- spus o poveste.  
Antrena Panama și avea meci în Haiti. Când 
a aterizat,  pista era semnalizată de niște 
domni în chiloți, cu feștile în mâini. Iar car-
nea se vindea pe stradă , că haitienii n-aveau 
magazine. Jamboanele erau ținute  în praf. 
Ăștia ne-au bătut pe noi, bravo, bravo!  n

S-a detonat 
Hăpău!  
Șoc în  
SiStem! 

Blana câinelui, mai curată 
decât barba unui bărbat

Justiția, 
frica de 

propriul 
trecut
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Streinu cercel: „nu 
există măsuri care  

pot fi luate preventiv  
la meningită”!

Vestele Galbene, 
dialogul surzilor
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andreea antonescu pune 
mare preţ pe comunicare
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1€ 4.7607 lei
1$ 4.2327 lei
1chf 4.1761 lei

Bitcoin BTC
$ 5.285 

Ripple XRP
      $ 0,3211 
Ethereum ETH
 $ 169,31
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Vâlcov 
preia 

și mai! 
Ne lăudăm cu jumătate din magistrați ținuți 

sub obroc. Din 4.000 de procurori și judecători, 
2.000 au dosare la DNA. Doar câteva au fost în-
chise în mare grabă, ca să se mai șteargă din ur-
mele compromițătoare. Nu m-ar mira ca multe 
dintre ele să provină din arhivele SIPA, încă din 
vremea când Monica Macovei răscolea pe acolo 
în căutare de cetățeni vulnerabili, numai buni de 
pus pe picioare, cu eri, statul paralel. Fără procu-
rori care să nu țină cont de probe, ci doar de inte-
resele lui Maior, Coldea și Kovesi în anchete, fără 
judecători care să pronunțe hotărâri primite în 
plic, statul paralel pe care Iohannis îl neagă nu ar 
fi putut funcționa. pagina 5

masacru 
de paște

Șoc în Sri Lanka: peste 200 de oameni au murit 
într-o serie de atentate simultane în timpul sărbă-
torii de Paște în biserici și hoteluri din zona capita-
lei Colombo, iar peste 400 sunt răniţi. Bilanţul vic-
timelor este în continuă creștere.
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Fed cup 
victorie 

colosală 
pentru  

Halep
papa FranciSc: 
„trăiți  
pentru 
dumnezeu,  
nu pentru 
bogăție  
și succes”
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