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E o snoavă veche, veche despre o 
mârțoagă. Pe vremea lui Ceaușescu, 
mârțoaga a fost înlocuită cu o Da-
cie rablagită. Și-a dus românul 
mârțoaga (Dacia) obosită la târg. 
Când îl întreba cineva ce poate și 
cât costă mârțoaga, proprietarul 
răspundea: "e vai de steaua ei, de 
abia se târăște, îți cer trei lei pe ea, 
dar nu merită!" Cumpărătorul se 
miră. "De ce ai mai adus-o la târg, 
dacă nu vrei s-o vinzi?" "Ca s-o fac 
de căcăt."

De-aia pune și Dragnea premi-
eri. Ca să-i facă de pesedeu, să-i ma-
ronească de tot pesedeul din lume și 
ca să dea satisfacție Bruxelles-ului și 
securiștilor în fața cărora tremură. 
Păcat, fiindcă Grindeanu și Tudose 
au fost doi premieri astrali. Le că-
deau stelele de pe umeri. Dacă tot se 
încurcă în premieri înstelați, atunci 
îl sfătuiesc pe Dragnea să-l pună pe 
cosmonautul Mihaelei Rădulescu. 
Omul a ajuns departe, departe în 
Univers. A văzut toată Calea Lactee, 
când și-a pus Mihaela silicoane noi. 
Dacă tot avem Domn (președinte) 
străin, pe sasul elocvent ca un Tra-
bant, de ce să nu punem  și premier 

străin? Parașutistul austriac mi se 
pare foarte potrivit, mai ales că toți 
țăranii, din PSD și nu numai, se în-
ghesuie la schi în Austria. Și pe Mi-
haela o ungem - de fapt o va unge 
individul amfibiu și vâscos Dragnea 
- pe post de Doamna Chiajna. Când 
vorbim despre femeile puternice ale 
României, ne oprim la Regina Ma-
ria, Elena Lupescu, Elena Ceaușescu 
și o umflăm la categoria asta și pe 
Elena Udrea. Nu, cea mai puternică 
româncă a fost Doamna Chiajna, 
supranumită Regina Bacșisului. Ne-
poată, soție, mamă, bunică și soră 
de voievozi. Timp de 43 de ani, cu 
ajutorul pungilor cu galbeni, Chiaj-
na i-a înscăunat pe tronul Principa-
telor pe toți bărbații din familia ei. 
Adversarii băieților din neamul Chi-
ajnei o sfârșeau nasol. Ion Vodă cel 
Cumplit a fost legat de patru cămile 
și sfârtecat. Petru Cercel a fost arun-
cat în Bosfor. Când a supărat-o Di-
mitrie, fratele lui Despot Vodă, Chi-
ajna "l-a supus la cazne fioroase. 
Căpățâna lui a ornat masa ospățului 
dat în cinstea victoriei de doamna ca-
re l-a suduit cu furie și a scuipat obra-
zul însângerat." Informațiile le-am 
prins citindu-l pe Paul Morand 
("București"), care le-a împrumutat 
de la Iorga și Xenopol, care le-au fur-
găsit de la cronicari (Miron Costin, 
Grigore Ureche) și tot așa, că toată 
lumea trebuie să ciordeasca de unde-
va, în țara asta. Cu Grigore Ureche n-
am fost pe felie, dar cu istoricul V.A. 
Urechia eram aproape la cataramă. 
În tinerețe, aveam un prieten, scrii-
tor, care era și profesor de română, la 
un liceu. A scos la tablă o fată, pe care 
o chema Gina și i-a zis "ești atât de 
frumoasă, că nici nu mă interesează 
numele tău de familie. Gina, Gina, ai 
auzit de V.A. Urechia? Ți-ar plăcea să 
te cheme V.A.Gina?"

Fără nicio ironie, în acest mo-
ment cel mai reușit premier pese-
dist ar fi o doamnă. O femeie des-
toinică. Gabi Firea. Unde pune ea 
mâna, crește. Nu degeaba, în lumea 
politică i se spune Gabi Meseriașa. 
Mugur Isărescu, Mihai Fifor și alți 
bărbați de Stat care au avut onoarea 
să colaboreze cu Gabi Meseriașa 
pot depune mărturie despre abili-
tățile ei. n  
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Ruşii se lasă de 
vodcă şi ţigări
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1€ 4.6599 lei
1$ 3.8182 lei
1chf 3.9533 lei

Bitcoin BTC
  $ 12638.32 
Ripple XRP
      $ 1.4741 
Ethereum ETH
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94
84

90
54

00
17

4
1

0
6

0

A LUi OPReA!

PAG.
2 - 3

exCLUSiv
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lui Tudose 
a făcut 
audienţe 
cât „râsul 
lui Bruce 
Willis” 
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Le-am văzut și pe alte doamne din PSD, cum 
ieșeau ele de la ședință. Un melanj de lux și coa-
for de cartier. Blana nu se potrivea cu privirea. 
Cerceii nu se asortau cu momentul. Rujul nu 
mergea cu gulerașul. Blondul nu făcea sens cu 
Internele, Firea nu făcea rimă cu zâmbetul, Ro-
dica Nassar nu se asorta cu Rodica Nassar. Bla-
nă în două culori, vorbe fără noimă, sluj perfect 
în manejul lui Dragnea, dresură de bretoane fu-
gite într-o rână. Mă gândesc, totuși, că doamne-
le astea, într-un fel sau altul, sunt elitele PSD.

Una din cele mai strategice baze ale SUA din Eu-
ropa de Est se confruntă, nu cu rachetele rusești, ci 
cu șeptelul partenerului strategic. Care perturbă 
instalațiile militare, spre furia comandantului de la 
Daveselu care a intrat într-o dispută cu un crescă-
tor local. 
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