
Vine Clujul 
să reziste,  
la Bucureşti

Manevrele din PSD sunt nişte 
ocluzii politice marca Dragnea şi 
nu prea contează. Semnificativ mi 
se pare că la mitingul Rezist de pes-
te câteva zile se va revărsa şi Clujul, 
în Piaţa Victoriei. Periculos şi neîn-
duplecat oraş! Gigi Becali mai avea 
puţtin şi-l cumpăra pe tot, când a 
trimis valiza.

Liderii haştagieni de acolo sunt 
la fel de pregătiţi ca legendarul lor 
senatorache Goţiu. Au anunţat că 
vin la Bucureşti ca să apere liberta-
tea. E bine, e foarte bine şi ar fi chiar 
minunat dacă le-ar spune cineva că 
la mitingurile Rezist este apărată 
puşcăria. Eu mă bucur că organiza-
torii Rezist nu se grăbesc. Ei nu sunt 
fraieri, să organizeze miting atunci 
când e vremea ca de Paşti. Ei aşteap-
tă frigul, sunt inteligenţi. Eroismul 
se însoţeste cu extremismul meteo. 
Altfel, manifestaţiile sunt pe deplin 
justificate. Aceşti anticomunişti (ca-
re n-au avut de-a face în vieţile lor 
cu comuniştii şi îi confundă cu oa-
menii bogaţi) militează pentru legi 
crunte. Fără să ştie că legile sunt 

crunte în dictaturi, nu în democra-
ţii. Şi fără să înţeleagă că, în Româ-
nia, cel puţin în sudul ei, se va lucra 
întotrdeauna după rânduielile orto-
doxiei latino - orientale. Combina-
geala e urâtă? Bine. Dar pe ei îi de-
ranjează doar atunci când combină 
românul cu românul. Iar faza ideală, 
din punctul lor de vedere, e să com-
bine străinezul cu banca, iar româ-
nul, în cel mai bun caz, să se uite. Fi-
indcă, în cel mai rău caz (cazul dorit 
de tefelişti), românul se duce la puş-
cărie. Haştagienii Rezist sunt deli-
cioşi şi în ceea ce priveşte banca. 
Oamenii îşi iubesc cămătarul. Le-aş 
recomanda să citească bucata des-
pre cămătarul Bica Jumate, din 
"Groapa". Oricum, eu le doresc să 
supravieţuiască frumoaselor credite 
pe care le-au făcut.

 Aş fi curios dacă pesediştii eu-
ropeni de la Cluj, eminenţele din 
celebrul "Grup de la Cluj", susţin 
protestele. Nu m-aş mira. Vasile 
Dâncu, dacă aţi uitat, a fost vice-
premier în guvernul tehnocrat. Dar 
ce n-a fost! Tot el conduce şi Fede-
raţia de Fotbal. Pentru Vasile Dân-
cu, "mai mult ca perfectul" ar trebui 
mutat din gramatică în politică. Se 
pricepe la orice, ştie şi cu interne-
tul, cred că-i apreciază şi pe It-iştii 
care nu plătesc impozite. Nea Vasi-
le Somnifer are revoluţia tehnică în 
el. A uitat că, atunci când a văzut 
primul televizor, trăgea de capacul 
din spate, ca să-l scoată pe Dan 
Spătaru de-acolo. n
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Firea, 
calul 
şchiop 
al psD

Ungurii sar 
cu bocancii 
pe România

2018, anul 
geopoliticii 
sportului
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avem siguranţa  
şi încrederea 
că poliţia 
română 

negrul, 
vedeta 
Globurilor 
de aur

Dai 100.000 
de dolari  
şi eşti 
cetăţean  
de caraibe
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Răzvan 
Ioan  

Boanchiş

1€ 4.6348 lei
1$ 3.8598 lei
1chf 3.9504 lei

Bitcoin BTC
  $ 15669.33 
Ripple XRP
      $ 2.4152 
Ethereum ETH
 $ 1150.71

Andreea Esca, varianta 2018: fără photoshop şi cu „ceva” între dinţi. 
De menţionat că fotografia e din vacanţa de Sărbători. Obositor, nu?
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Panarama politică declanşată de 
aproape un an a dat aripi extremiştilor 
maghiari, care cer acum trei feluri de au-
tonomie - teritorială, locală şi culturală. 
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