
Pluseriștii 
strigă „M...e 
PsD”, Dar ei 
rePrezintă 
„roMânia 
Decentă”

Pluseriștii strigă și scriu “Muie 
PSD”, dar unul dintre șefii lor, Dan 
Barna, a zis că ei reprezintă “România 
decentă”. Și se miră că PSD l-a chemat 
la un miting - jenibil, popularos ca 
toate mitingurile PSD - pe manelistul 
Guță. Normal că l-a chemat. Băiatul 
de uliță desfundată pe nume Dragnea 
are aspect de bulevard doar când se 
compară cu Guță.

Dacă eram în locul lui Dragnea, 
lucrăm și eu pe principiul unui men-
tor al neomarxiștilor atei. Pe mentor îl 
cheamă Lenin și de la el au învățat te-
feloazele că “revoluțiile nu se fac cu 
mănuși”. Sunt în rolul lui Dragnea, 
da? Atunci, dacă tot latră neomarxiștii 
că sunt manevrist, e clar că trebuie să 
îi izbesc cu o manevră frumoasă. 
Scumpesc internetul de zece ori, chiar 
dacă nu depinde de mine. Sună aiurea 
“scumpesc internetul”, nu-i așa? Dar 
eu sunt manevrist, da? Atunci bag o 
manevră și îl scumpesc, vorbesc pe 
acolo și pe dincolo și scumpesc inter-
netul, băieți, îl scumpesc, îl scumpesc! 
Consecințele ar fi grave. Ne-ar certa 

monitorii UE, adică niște masterchefi 
din Belgia, care s-au îndrăgostit de 
gastronomia noastră. Cel mai mult 
le-a plăcut făcălețul.

Două vorbe și despre ziaricii care 
îi susțin pe pluseriști. Eu cunosc o to-
nă - așa trebuie judecați impostorii, la 
kilogram - care și-au rezolvat proble-
mele locative și financiare cu pesediștii 
sau cu generalul analfabet Gabriel 
Oprea. Astăzi, acești incoruptibili 
sunt haștag Rezist. Când aveau, însă, 
o nevoie, deontologii îl sunau pe un 
pesedist. Mai e ceva de adăugat? Ăștia 
sunt oameni?

Europarlamentarele contează doar 
pentru cei 30 și ceva de tovarăși care 
vor fi aleși. Dar știți ce se va întâmpla 
dacă progresiștii vor ajunge, în 2020, 
la guvernare? România va fi în situația 
FRF. Iar susținătorii din presă ai tefe-
loazelor vor cauționa dezastrul prin 
tăcere, fiindcă e greu să fii bărbat și să 
recunoști “da, dom’le, am greșit!” E 
mai ușor să fii moluscă vorbitoare și 
să zici “trebuia, într-un fel, să scăpăm 
de PSD”. În  martie 2014, când Siste-
mul construit pe cătușe a pulverizat 
fotbalul, mizerabilii din presă au apla-
udat mizeria mizeriilor. Din prima zi 
am afirmat public că va fi un dezastru. 
Normal că am avut dreptate. Astăzi, 
eu scriu foarte rar despre fotbal (apro-
po, ești mare Răzvan Lucescu, iar cei 
care au crezut, în 2002 - 2003, că îl vei 
depăși pe tatăl tău ne număram pe o 
mâna fără vreo trei degete), fiindcă 
mi-e scârbă. Dar cei care aplaudau ca 
niște jigodii, în martie 2014, livrează 
păreri în continuare. Nu sunt stră-
bătuți de remușcări. 

Dar să ne și distrăm puțin. Cu încă 
un gunoi progresist. Cu un actor, alt 
cârnăcior de actoraș haștag Rezist. În 
anii ‘90 și-a extins casa părintească, a 
mai făcut o cameră sau două și nu avea 
aprobare. A venit primăria și l-a somat 
să dărâme bordeiul. Actorasul s-a dus 
plângând la un mare actor. Artistului 
autentic și cu trecere i s-a făcut milă de 
pârlit și l-a căutat pe Iliescu. Nea Nelu 
activistu’ nu putea să rezolve el cazul, 
dar i-a transmis primarului de sector 
despre ce e vorba și coliba a fost salva-
tă. În urmă cu o lună, cârnăciorul de 
actoraș l-a certat, la televizie, pe marele 
actor care l-a salvat, reproșându-i că 
nu vine în Piața Victoriei. Voi încheia 
cu titlul cărții mele din 2006 - “Sictir, 
bagabonților!” n    
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ștefan Bănică, de trei ori tătic!
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1€ 4.7616 lei
1$ 4.2452 lei
1chf 4.2091 lei

Bitcoin BTC
$ 7.879 

Ripple XRP
      $ 0,4088 
Ethereum ETH
 $ 250,35

ia o Pauză!

exCLUSIv

„Doar șpaga colectată în celebrul dosar “Mo-
torina” al lui Blejnar era de 30 milioane de euro 
pe lună, din care cea mai mare parte ajungea la 
tine. Doar nu vrei să credem că Blejnar acționa 
de capul lui. Logic, e greu de dovedit, din dosarul 
“Motorina” au dispărut dovezile, filmările și înre-
gistrările făcute de servicii(pentru orice eventua-
litate), inclusiv unde ajungeau banii și prin cine. 
Blejnar a fost achitat, a înțeles semnalul, dar totuși 
a vorbit undeva și a fost condamnat pe un alt do-
sar, de altfel un fâs pe lângă dosarul “Motorina”. Să 
ne înțelegem, Blejnar nu îmi e simpatic... dar sunt 
curios dacă pionul va vorbi despre Regină, acum 
când el e la răcoare și Regina vrea să prindă avio-
nul de Bruxelles!” pagina 5

Drogurile intră acum în România cu vapoarele 
pe la sud și cu elicopterele pe la nord! Iar ultra-me-
diatizatele festivaluri de muzică electronică parcă 
sunt organizate tocmai pentru a asigura piața de 
desfacere zecilor de mii de ”dătători din cap” care 
vin din străinătate pentru a sta treji patru nopți și 
cinci zile! În cluburile de fițe deja barmanii întreabă 
mai întât clienții ce trag pe nas și de-abia apoi dacă 
vor și artificii la șampanie. 
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