
Dragnea „moare  
în picioare“. Între 
picioarele haremului 
care a compromis 
feminismul

De zece zile tot auzim că doam
na Vasilica Dăncilă "e o persoană 
decentă și neconflictuală." Afir
mația mi se pare de o corectitudine 
fără fisuri. Dacă o trimiți pe Vasili
ca la piață și îi faci lista  ouă, car
tofi, varză  va aduce cumpărăturile 
exact în această ordine. Va pune, în 
plasă, ouăle sub cartofi, iar varza va 
fi de Bruxelles, pentru că femeia 
are experiență europarlamentară. 
Din varza de Bruxelles va încerca 
să facă sarmale.

"Dacă mor, mor în picioare", 
nea spus Dragnea. Aveam mare 
nevoie de asigurarea asta. Da, moa
re în picioare, între picioarele hare
mului pesedist. Guvernul e un se
rai. Bravo, talentatule amfibiu și 
vâscos, cu mustața aia ai reușit să 
compromiti și feminismul! Dar le
ai dat lovitura și misoginilor. Băia
tul de la Ministerul Economiei e un 
poem, pe care nu știe săl citească, 
dar își va susține doctoratul pe ba
za lui. Un intelectual desăvârșit mi 
se pare și "pamblicarul" de la Mi

nisterul Învățământului. Acest pro
dus al evadării de la școală nea 
certat pentru că "vorbiți mult prea 
mult despre plagiate. Legea nu pre
vede nicăieri că trebuie să punem 
ghilimele la un text pe carel prelu
ăm." Vam povestit de atâtea ori că 
eu am scris "Frații Jderi", dar nu 
mați luat în serios. Ținând cont că 
"pamblicarul" de la Învățământ lu
crează în subordinea doamnei Va
silica, eu îi dau dreptate. Declarația 
lui vine în siajul nestematei pe care 
a pescuito din Belina premierul 
cu experiență de precupeață la Bru
xelles. "Sa creat anumite modele 
de femei în viața politică care nu ne 
reprezintă pe toate femeile." Merci 
beaucoup, Vasilica!

Până la urmă, să nu ne formali
zăm, că nici prea multă carte nui 
sănătoasă pentru cap. Destui oa
meni cu școală făcută pe bune au 
votato, în 2014, pe Monica Maco
vei. Iar în 2016 lau aplaudat pe 
domnișorul economist Vlad Voicu
lescu, un ministru al Sănătății de 
chitanțier, întro țară care are me
dici taumaturgi ca Sinescu, Irinel 
Popescu, Brădișteanu, Monica Pop. 
Stați că am uitat, somităților auten
tice trebuie le facem dosare!

Doar sasul elocvent ca un Trabant 
sa exprimat mai precar la botezul 
guvernului, după ce membrii cabi
netului (niște neopropagandiști cu 
nivel de repetenți la liceul industrial, 
absolvit la seral) au ieșit, terfeliți și 
plini de muci, de la comisiile parla
mentare. Cu PSD Dragnea   Garni
tura a treia (rezervele rezervelor) la 
putere și zglobiii useriști pe post de 
opoziție activă  țara e rezolvată. Sa 
dat semnalul că România stă bine în 
trenul Europei. Orient Express șia 
atașat vagon de circ.

Un asemenea Guvern nu făcea 
nici Gabriel Oprea. Această cance
larie a repetenților cu doctorate re
prezintă falimentul politicii de ca
dre. Colegiul Național de Apărare și 
SNSPA  diplome cu destin de hâr
tie igienică. Păcat că Darwin na fă
cut teoria evoluționistă folosind ca 
material activistul de partid, de la 
animalul cu șapcă din anii '50 până 
la mustața suită pe un costum de câ
teva mii de euro.  n
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Dragnea,  
dar de mila 
noastră  
cine plânge?

Ponta,  
juma’ de 
normă  
la DNA

Realizările lui Firea: 
CRiză majoRă la 
RaDET, în plină iarnă
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Portocală,  
fii bărbat! 
Toarnă tot

Primul jaf real de 
monedă virtuală

Concurenţa ruso-
chineză, duşmanul 
oficial al americii
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Răzvan Ioan  
BoanchIş

1€ 4.6474 lei
1$ 3.7416 lei
1chf 4.0104 lei

Bitcoin BTC
  $ 11082.04 
Ripple XRP
      $ 1.2153 
Ethereum ETH
 $ 1162.46 5
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Puiu 
PoPoviCiu, 
ExECuTaT DE 
PahonŢu!

„Consumatorul  
de suflete”  
Codin Maticiuc   
a terminat-o  
cu flavia mihăşan. 
până la următoarea 
vacanţă, ea rămâne  
cu răzvan şi dani!

consumată
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Lam văzut pe liderul PSD la o frumoasă emi
siune de folclor. Un titlul ales cu grijă pentru 
simbolistica momentului, „Sinteza zilei”. Toată 
ziua, tot ce sa întâmplat important în Parla
ment, la audieri, și la Cotroceni, când a fost să fie 
cu depunerea jurământului noului Guvern, a 
fost sintetizat în emisiune. „Miorița” a fost su
perb interpretată de Liviu Dragnea. Ma impre
sionat enorm. Iubita mea, fire mai sensibilă, a și 
plâns. Mai ales pe final, că i sa ars plăcinta cu 
dovleac. Cum so mai dregi? Dragnea mai 
găsești, dar dovleci nu mai sunt pe piață.

CCR menţine 
magistraţii 
la butoane
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PnL-ul vrea să 
moară singur

Deși lumea se aștepta ca PSDul să explo
deze în urma crizei Tudose, socialdemocrații 
au ieșit bine, cu partidul întreg și la guvernare. 
Culmea, Opoziția este aceea care a rămas încă 
o dată corigentă, deși în mod normal doar ea 
trebuia să câștige de pe urma crizei. 
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