
Viorica - Vasilica, 
precupeața  
de Duty Free

Întâmplare strict autentică, 
având-o ca artistă pe Viorica - Vasili-
ca, marea revelație a Tezaurului Fol-
cloric din politică.

Înainte de a se întoarce la București, 
o delegație de europarlamentari ro-
mâni trebuia să aibă o întâlnire neofi-
cială, într-un restaurant al aeroportu-
lui din Bruxelles, cu un "bossulică" de 
la UE. Cocalarii din partide, din secu-
ritate și din afaceri așa se exprimă, cu 
"bossulică" și "excelență". "Bossulică" 
de la UE a fost punctual, la fel și euro-
parlamentarii noștri, s-au comandat 
cafelele, dar întârzia cineva. Coana 
Dancilă, eroina noastră scoasă din 
ghergheful lui Dragnea. Într-un târ-
ziu a apărut și Vasilica. Era hămălită 
rău. Cocoșată. O trăgeau cu fruntea 
spre cizmulițe vreo șase pungi cu țoale 
și maglavaisuri cosmetice, luate din 
aeroport. "Bossulică" de la UE o pri-
vea paralizat. Și Margaret Thatcher 
aborda același stil. Când a atacat Insu-
lele Malvine, ținea în mână papornița 
cu sulemeneli. Până la urmă, Vasilica 
n-are nicio vină. Dragnea e vinovat că 
n-a adus Sephora la Videle și la 
Roșiori. Iar cojocelul cu care a venit 
Vasilica, la ultima ședință de partid, 
cred că era Philipp Plein. Moncler fa-
ce numai ilice.

Individul amfibiu și vâscos Drag-
nea a mai lansat astfel un concept 
pesedist de succes. Conceptul se 
numește precupeața de Duty Free. 
Mulțumit de invenția sa, Dragnea a 
plusat, nominalizând-o pe cântă-
reața de muzică populară pentru 
postul de premier. Viorica - Vasilica 
este ultimul strigat al Festivalului 
Cântarea României. Nu vreau să o 
ofensez, dar o femeie care se îmbra-
că și se coafează așa nu are discernă-
mânt. Din acest motiv cred că nu a 
racolat-o Securitatea și nu se va bu-
cura de șansa colaborării cu sasul 
elocvent ca un Trabant. Oricum, 
șefii lui Iohannis s-au distrat când 
au văzut premierul "cu bujori în 
obrajori", ca în refrenul lui Dan Spă-
taru. Dar folosindu-se de Vasilica și 
de versurile lui Dan Spătaru, Iohan-
nis îi poate transmite lui Dragnea: 
"de data asta, zi bogdaproste c-ai 
scăpat, dar de te prind io altădată, să 
știi că intri în rahat!". Pardon, "să 
știi că întru în păcat", am confundat 
versurile, scuze!

Cu asemenea personaje și eve-
nimente am început 2018, cel mai 
dur an de la revoluție încoace. Se 
dorește ca patronii români să ajun-
gă ca mandatarii de la sfârșitul ani-
lor '60. Să fie decorativi. În mo-
mentul ăsta, bătălia e pe posturi la 
Stat, la mul tinaționale și în Securi-
tate. De-aia sunt mitinguri, pentru 
că tefeliștii încearcă să se infiltreze 
și la Stat. Latră despre anticomu-
nism și dau pinteni să fie bugetari. 
Iar în februarie și martie vor mai fi 
priponiți încă 20 - 25 de politicieni. 
Pedeliști din garda veche a lui Bă-
sescu, peneliști și câțiva pesediști. 
Conducerile insti tuțiilor de forță 
rămân pe loc, până spre toamnă. Se 
barfește că Bruxelles-ul le-ar fi zis 
"și așa vă urăște lumea, terminați 
voi lucrarea!" Din septembrie, o să 
vedeți că ne liniștim, piața va 
funcționa din nou după  rânduielile 
ortodoxiei latino- orientale, cum 
îmi place mie să formulez. Apropo 
de Biserică. Vasile Bănescu, purtă-
torul de cuvânt al BOR, a pus lucru-
rile la punct. "Opera caritabilă a Bi-
sericii face cât două Catedrale". Mu-
cleeees, neomarxiștilor atei! n
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„PuşculiŢa” 
lui carmen 
Dan!

Mircea 
Radu se 
întoarce, 
din 
dragoste, 
la Antena 1

ludovic Orban 
halucinează

„regina 
asigurărilor” 
de la mai!

carmen Dan poate 
pleca satisfăcută
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excluSiv

Nici nu trebuie să te expui cu tot felul de stele 
d’alea mari pe epoleți sau funcții de inspector ge-
neral ca să profiți la maxim de „trambulina” pe 
care o poate reprezenta Ministerul de Interne în 
derularea unor combinații de milioane de euro. 
La propriu…
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nu mai 
scăpăm

De ce m-aș mira că Ludovic Orban vrea să fie pre-
mier? Poate că și Petrache Lupu de la Maglavit ar fi 
vrut, dar nu l-a întrebat nimeni. Și ce preziceri nime-
rea, Doamne! Păcat că Orban nu figura în ele cu ni-
mic, măcar se mai lega o speranță. Chiar, mă întreb 
cum ar fi reacționat Klaus Iohannis dacă Ludovic 
Orban, încrezător și dezinvolt, i-ar fi trecut pragul 
pentru consultări și i-ar fi spus că, din viziunile lui 
Petrache Lupu, el trebuie să fie prim-ministru?

Despre faptul că Gabriela Firea are de mulţu-
mit o gașcă întreagă de ciumpalaci care s-au fă-
cut că i-au dat o mână de ajutor ca să se vadă pe 
tronul Capitalei, am mai scris. Dar acum Gabi 
și-a dat arama pe faţă. Prioritatea ei sunt aface-
rile soţului.

Firea a dat-o 
pe afaceri 
pentru 
Pandele


