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Tudose,  
ouT.  

Doar Alina 
Gorghiu lipsea!

În fiecare decembrie, (re)apare o 
țicneală, la televizii. Moderatorii se copi-
lăresc, deși erau puerili fără să facă vreun 
efort, și ne spun ce și-ar dori ei să le adu-
că Moș Nicolae, Moș Crăciun și alți eroi 
de sezon. După ce se arată preocupați de 
bunăstarea și sănătatea poporului, reali-
zatorii de tocșoaie ne prezintă invitații.

Duminică seara, la Realitatea TV, în 
rol de cadou a fost tânărul casier care a 
ocupat funcția de ministru al sănătății, 
în paradisiacul guvern tehnocrat. Cât l-
am urmărit (patru minute, până a înce-
put serialul "Umbre", pe HBO), a spus 
numai lucruri interesante, ce mi-au 
amintit de sistemul medical din anii '80, 
când procurorii anchetau ginecologii și 
femeile care avortau. Eu, spre deosebire 
de reformatorul imberb, am prins peri-
oada și am simțit în buzunar, dar mai 
ales în suflet (teamă, insomnii) ce în-
seamnă teroarea comunistă. Citez din 
băiatul asta, îi fac onoarea. "Ministrul 
Sănătății poate lua informații de la SRI, 
că are acces la ele". Încurajator, nu? Chiar 
drăguț. N-am terminat. "Să răspundă di-
rectorii de spitale în fața autorităților sta-
tului, pentru listele de transplant". Ade-
vărul e că doar procurorii care au termi-
nat, eventual, Colegiul Național de Apă-
rare pot stabili dacă un pacient e 
compatibil cu un organ provenit din alt 
trup. Mi-a plăcut și limba română a 
domnului ministru. La domnia sa, doar 
cacofonia e mai înălțătoare decât deza-
cordul. "Dacă competența și buna 
credință nu este de găsit."

Iar dacă vă era dor de Alina Gorghiu, 
o puteați redescoperi tot la Realitatea. 
Această mămică zvăpăiată ca o duduie 
ne-a explicat că rolul președintelui Ioha-
nnis trebuie să fie puternic, sasul eloc-
vent ca un Trabant fiind singurul în mă-
sură să numească șefii instituțiilor de 
forță. Și pe urmă a recitat niște enco-
mioane la adresa justiției în forma actu-
ală. Mi se pare normal să vrei judecători 
și procurori cu putere de Dumnezei, din 
moment ce ești o virgină în raport cu 
Statul. Presa a dezvăluit că tatăl Alinei 
Gorghiu a fost director la Electrica pe 
vremea lui Tăriceanu ("comunistul de la 
ALDE), că impetuoasa anticoruptă a pri-
mit contracte de avocat de la această fir-
mă furajată cu bani publici, că a fost aso-
ciată cu Pinalti, că a avut legături cu 
AVAS și cu imaculata Camera de comerț 
a lui Mihai Vlasov. Ei, și ce? E ca în viața 
sentimentală. Prima, a doua, a treia și a 
patra oară nu contează, inițierea nu se 
pune la socoteală.

Dar cel mai frumos cadou de la Moș 
Nicolae l-au primit deputații și senatorii 
USR. La acești provocatori, Moș Nicolae 
vine zilnic, de mai bine de un an, de când 
au transformat ei Parlamentul într-o 
grădiniță. Niște infantili își filmează co-
legii cu telefoanele mobile, iar fraierii ăia 
se lasă hărțuiți, umiliți, pentru că asta e 
consemnul în PSD -"nu vă atingeți de 
ei!" Și am informații, nu fabulez. Dar ci-
ne a zis că trebuie pocniți mitocănește? 
Eu nu vreau să dau lecții, dar am văzut 
mulți papagali plângând din senin. n

Psd peste 
tot. din 
cauza Psd

Comisia lui 
Iordache, 
militarizată 
de servicii!
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VIne  
FIFor!
exClusIV

Matinal în călduri 
Oțil le schimbă ca pe corapi, Simion n-are atât, dar 

parcurge deja criza bărbatului de 40 de ani, Amalia 
horoscopista a făcut un copil cu unul, apoi s-a cuplat 
cu altul, dar nici vecina FLAVIA nu se lasă mai prejos. 
Deci, da, se iubește, asumat, cu MATICIUC. Codin 
Maticiuc. Se pregătește bucătarul Vlăduț! 

Războiul din 
Casa Regală, 
faza pe avocaţi

Vor fi arestaţi 
ambasadorii 
Taubman şi 
Gitenstein?

Pomană 
nesimţită

Multinaţionalele  
îşi bugetează şi 
hârtia igienică
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Magistrații și polițiștii nu au trei ochi, patru picioare, 
un creier de rezervă și nici copiii lor nu se nasc direct șefi 
de Curți de Apel sau comisari. Nu se deosebesc de noi de-
cât prin tupeul de a forța nota sau de a sta cu mâna întin-
să la pomana de stat, în virtutea unui statut zis special.
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dana  
GreCu 
a ajuns 
ucenica lui 
Condurăţeanu

Frontiera 
irlandeză 
blochează 
negocierile 
BrexIT
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Bitcoin, instrument 
pentru infractori PAG.
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Model de justiţie


