
Iohannis, 
Dăncilă, Pace

Iohannis - Dăncilă sau așa arată 
primăvara, armonia, pacea. Miss 
Videle (Dăncilă) este o pacifistă mai 
puțin stridentă decât Miss Mamaia 
fără nepoți (soția sasului elocvent 
ca un Trabant), dar această invenție 
a lui Dragnea va asigura liniștea lui 
Iohannis în următorii șapte ani.

"Iohannis, șapte ani în Tibet", așa 
a titrat Tache, în "Național" de ieri, 
și a intuit just. "Și-a  dat jos geaca 
roșie, a înghițit «Broscoiul Dăncilă» 
fără cea mai mică grimasă de greață" 
și de acum poate să-și facă dambla-
lele de turist. În cazul ăsta, expresia 
"lumea e a lui" trebuie tratată exact 
cum se aude. Lumea e a lui, avioa-
nele sunt ale lui. Doar sandalele 
puștoaicei Carmen (floricica bate-n 
60 de anișori, dar nu-i cad petalele) 
și țara nu sunt ale lui. România îi 
aparține lui Dragnea. Cel mai in-
consistent și mai provincial lider 
din istoria PSD și-a securizat 
poziția, nu-l mai deranjează ni-
meni. Ce contează că vor mai fi 
priponiți câțiva colegi de-ai indivi-
dului amfibiu și vâscos? Dragnea 
scapă, Dragnea conduce din um-
bră, Dragnea o întoarce pe Dăncilă 
ca pe o clătită cu șorici. Țărăncuța 
cu prenume de om de Stat (Vasili-
ca) a promis că va urma neabătut(ă) 

programul partidului. Nu nevoile 
țării contează, ci partidul. Cu vilegi-
aturistul Iohannis la Cotroceni (mai 
mult plecat de la Cotroceni), Drag-
nea va conduce România cum vrea 
el, dar piano, piano, mustăciosul se 
crede subtil, crede că nu observă ni-
meni. Există și un lucru bun în toa-
tă povestea. Frica. Lui Dragnea încă 
îi e frică și acesta-i motivul pentru 
care nu va călca accelerația.

În condițiile în care câteva milioa-
ne de oameni au votat PSD și alte câ-
teva milioane l-au votat pe Iohannis 
ca să-și vadă mustăciosul și Trabantul 
de șmecheriile lor - atunci o să mă 
ocup și eu de ce îmi place. Scandalul 
Tolontan - Cozmin Gușă, de exem-
plu. Aș fi vrut să scriu că e o polemică, 
dar nu se duce în matca polemicii. 
"Gazeta Sporturilor" a scris că băiatul 
lui Gușă e favorizat la nu știu ce lot de 
judo, Cozmin Gușă fiind președintele 
federației de profil. Acționarul mino-
ritar, dar vizibil de la Realitatea TV a 
reacționat imediat. Frumos. Pentru 
copilul tău calci pe sticlă zdrobită și 
pe urmă o mănânci, sunt de acord, 
bravo lui Gușă! Dar n-a făcut-o 
șmecherește, arghezian. În locul lui, 
mi-aș fi tăvălit adversarul prin toată 
smoală pamfletului și pe urmă l-aș fi 
împachetat în spuma adjectivelor ar-
deiate. Gușă a venit cu insinuări că 
Tolontan ar fi securist fiindcă ar fi 
scris, la începutul anilor '90, niște ar-
ticole în revista "Românul". Acum pe 
bune, ce sunt prostiile astea? Și nici 
nu spunea Gușă, ci răspundea - 
sanchi! - la întrebările pe care i le 
adresau moderatoarele de emisiuni, 
niște tefeloaze. Am două vorbe și pen-
tru Tolontan. Mi-a plăcut că te-ai 
enervat, îți stă bine. Dar la fel trebuia 
să procedezi și acum două săptămâni, 
când Burleanu l-a jignit pe Ovidiu 
Ioanițoaia. Normal era să se arunce 
toată redacția pe neopropagandist, 
timp de o lună, de la pagina unu până 
la pagina zece. Dacă nu era Ioanițoaia, 
voi ați fi montat azi antene prin cablu 
sau ați fi descărcat pepeni din remor-
că. Aici nu merge cu deontologeala, 
cu păstrarea echilibrului, cu nu "fa-
cem campanii" și alte lozinci. În ase-
menea cazuri contează bărbăția și lo-
ialitatea. Nu le-ați avut. n

Răzvan Ioan  
BoanchIş
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Şef de 
Serviciu, 
băgat  
la „beciul 
domneSc”!

davos: vine criza mondială!
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europarlamentarii 
români, decor la Pe

baroni, atenţie  
la dragnea!

balenciaga, criticată  
că face sneakers de 
650 de euro în china

un geniu al fizicii: în 
mai 2018 începe invazia 
extratereştrilor!

Carmen Dan își bagă 
Dna-ul în Dga! PAG.
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1€ 4.6665 lei
1$ 3.7595 lei
1chf 3.9914 lei

Bitcoin BTC
  $ 11055.46 
Ripple XRP
      $ 1.3522 
Ethereum ETH
 $ 1057.49 5
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ca tot românul!

astăzi,  
ziarul 
naţional 
apare cu 
filmul de 
colecţie 
„emma“ 

Ziar cu dvd15 lei

gabi vrea 
ministerul 
firea!

I s-a reproșat că a organizat cele mai hidoase 
târguri, promovând kitschul la nivel de artă 
națională.  Că a cheltuit 'j de mii de mii pe con-
certe aiurea. Că a organizat concursuri „Cel mai 
frumos balcon” și „Cel mai curat trotuar”, dar a 
uitat să asfalteze și să bage canalizare la perife-
rie. (...) Ce îi lipsește Bucureștiului ca să fie capi-
tală europeană? Un minister, zice doamna Fi-
rea. Ministerul București!

adidas, 
marketing 
de maidan 
cu Halep

PAG.
15

Odată ajunși în Parlamentul European, ai noștri ca brazii se mulțumesc să-și ru-
mege satisfăcuți indemnizațiile imense și să se întreacă tovărășește în denigrarea ad-
versarilor politici din țară – operațiune interesată și meschină soldată de fiecare dată 
cu deteriorarea imaginii României. Rezultatul vine mănușă celorlalte state UE, care 
de abia așteaptă ca o țară soră să fie sancționată cu alocarea a mai puține fonduri eu-
ropene și în plus să fie cunoscută în întreaga lume drept o destinație nesigură pentru 
marii investitori. 

PAG.
4

PAG.
8-9


