Săptămâna pe scurt – de la lume
adunate

– Deci, s-a schimbat guvernul, a plecat Ungureanu și a venit puberul. Frunte-ngustă și
mers tărăgănat de homo erectus. Ce face Pontador în primul și în primul rând? Taie 4
miliarde de la investiții și cumpără de ei posmagi. Posmagi gata mueți. Poporul uslaș,
adică homo antropologus, guiță de fericire că i se dă. Nu contează că se dărâmă toată
țara. Nu contează că se duce pe râpă șiandramaua. În timp ce se năruiește tot ce a
fost clădit în ultimii 3 ani, în timp ce cad bucăți de zid din România devenită neosocialistă, uslașul de rând stă neînfricat printre molozuri, cu mâna întinsă, iar din
gâtlejul său uscat se aude doar: dă-mi, dă-mi, dă-mi . Noi, ca și țară, stăteam rău
de tot la infrastructură, trebuiau investiții multe, guvernele anterioare Boc –
Ungureanu șitiau bine că nu sunt bani, șitiu prea bine că mai avem miliarde de plătit
la Bechtel cu toate că ei au plecat demult de la noi (mulțumim mărite Adrian
Năstase!), dar au alocat un buget de 4 miliarde, ce n-ajung pentru autostrăzi noi, dar
cel puțin se mai făcea o stradă nouă sau se plombau gropile să nu- și rupă oamenii ma
șinile, bicicliștii gâtul, iar pietonii șioldurile. De azi înainte gropile se vor
transforma în cratere, șicolile se vor fisura, iar cele fisurate se vor surpa. Dar
uslașul cel cu mâna întinsă va rânji satisfăcut guițând de plăcere, în timp ce din
cavitatea sa bucală ies sunete porcenigene mestecătoare de genul: mampf, mampf, mampf
¦ Încheiem aici, dar nu înainte de a reaminti: Voiculesculeee, să ne numeri ouăleee!

– Și pentru că tot a venit vorba de antipaticul senator liberal Emilian Frâncu,
trebuie spus că acesta a fost ajuns de disperare. Nesigur pe propria persoană și
convins că nu se bucură de prea multă popularitate în rândul râmnicenior, el și-a pus
colegii de partid să-i asasineze cu telefoanele pe bieții cetățeni ai acestui oraș,
care sunt nevoiți să-i asculte lozind, minute-n șir, despre „minunile  pe care le-ar
face acesta dacă, Doamne ferește!, zicem noi, ajunge primar al urbei. Am fost martori
cum mai mulți cetățeni, scârbiți de gogo șile care li se vând, le-au închis telefonul,
în nas, liberalilor, cu rugămintea de a nu mai fi deranjați cu asemenea nonsensuri.
– ANI “ Agenția Națională pentru Integritate “ are dovezi că propozabilul ministru al
Culturii “ Mircea Diaconu a mâncat, în ascuns și fără aprobarea lui Ceaușescu, Merele
ro și , din filmul cu acela și nume. Merele făceau parte din recuzită, erau în
gestiunea Elenei Udrea iar ea, sărmana, la vremea aceea, a dat cu subsemnatul la Secu,
pentru neglijență în serviciu. Astfel, devine clar că Mircea Diaconu este incompatibil
cu noua funcție dăruită de Crinuța coafată la Bruxelles, până dincolo de el.
– Atâtea arestări și trimiteri în judecată ca în anii 2011 și 2012 nu am mai văzut! Se
teme careva? Poate clasa politică uslamistă în frunte cu Iliescu, Văcăroiu, Năstase,
Dan Ioan Popescu, Necolaiciuc, Mitrea, Mazăre, baronii din județe, Tăriceanu,
Patriciu, Hrebenciuc, Voicu cu mafia lui din Justiție și lista este așa de lungă încât
ne-ar trebui 2 zile ca să le în șirăm. Ați auzit de unul Remus Truică? Era purtătorul
de geantă al lui Adrian Năstase. Un neica nimeni care acum este putred de bogat. De
unde atâta bogăție la acest neica nimeni? Când erau arestați și judecați PDL-iști,
uslamiștii râdeau cu gura până la urechi. Dacă sunt de-ai lor, este comandă politică
și se trece la amenințări la adresa Justiției lui Ion Iliescu. Ha, ha, ha ¦
– Iată programul de guvernare neo-bolșevic: – 7 rugăciuni cu manele pe zi – portul
obligatoriu al voalului de prostie pe creier – interzicerea oricărui gest de bun simț
– interzicerea gândirii libere și a politeții – ziua de 7 noiembrie devine zi
națională – toți cetățenii vor fi înscri și în șicoli de îndoctrinare – vaccinarea cu
gălbează și rujeolă, gratuită și obligatorie – Antenele  devin posturi naționale –
toate celelalte televiziuni se desființează. Și, ca urmare, va reapărea Hrebenciuc, se
dau citate din Iliescu, iar în șicoli se atârnă poza lui/lor. Nici nu a pus bine USL
mâna pe putere și bursa a început să cadă, euro a atins pragul istoric de jos, va
cădea și bruma de economie pe care guvernul Boc și Ungureanu a încercat s-o țină pe
linia de plutire. Concluzia: Instabilitatea politică actuală a României se datorează
cinismului PSD-PNL-pc și salivării lor abundente după ciolane de ros.

