
Țăranca Vasilica - 
Viorica e o lady 
pe lângă Cosette

Burtieră la Realitatea Tv: "Viorica 
Dăncilă e o semidoctă". Declarația îi 
aparține ilustrului geostrateg Cozmin 
Gușă.

Să fim serioși. Ca să fii semidoct îți 
trebuie lecturi. Poți să fii semidoct și 
după ce ai citit mii de cărți. Semidoc-
tul e un om cu niște cunoștințe groza-
ve, chiar parazitare, într-un domeniu 
marginal (C. T. Popescu în ufologie, 
de pildă), dar care, vrând să epateze, 
dă rateuri la noțiuni elementare din 
Literatura Universala sau din Istoria 
Artei. Ca să o scurtez, semidoctul e 
un nene cu lecturi nesistematizate. E 
bun de editorialist, și aici s-ar preta să 
bag emotimuci, adică maimuța gal-
benă care se hlizește pe internet! În 
PSD nu există cinci semidocți de cla-
să. Iar prietenul lui Gușă, Vasile Dân-
cu, nu se califică în acest TOP 5. Dân-
cu se crede intelectual fiindcă lasă, pe 
fiecare centimetru pătrat de text, mai 
multe neologisme decât microbi. 
Exact ca prostul lui de la șefia FRF. 
Cum să fie semidoctă Viorica - Vasili-
ca? Ea e o analfabetă, ea e o Raluca 
Turcan sau Elena Udrea mai prost 
îmbrăcată. Dacă-i zici Vasilicăi că-i 

semidoctă, e ca și cum i-ai spune unei 
starlete porno, care stoarce cinci afri-
cani într-un sfert de oră de film, că e 
obrăznicuță. "Pupăcioaso, ție îți cam 
plac băieții!"

Și cum mai latră tefeliștii că e Vasi-
lica? Țărancă? Analfabetă? Coreeeect, 
asta am scris și eu. Semidoctul C.T. 
Popescu a vrut să ne spargă cu erudiția 
lui și a comparat coafura de ceferistă a 
coanei Dăncilă cu "podoaba capilară 
a pavianului cu mantie". Ce maimuțe 
rare știi tu, Popescule, zoologule! Fi-
ind așa deștept și iubitor de animale, 
de ce nu te-ai făcut medic veterinar? 
Du-te-n spanac de aici, că dacă ajungi 
la un centru de echitație și nu-ți arată 
îngrijitorii care-i coada murgului, ești 
în stare să-l încaleci prin față! Vorbește 
despre maimuțe unul care a mâncat 
primele banane din viața lui după '89, 
din mâna kaghebistului Dumitru Ti-
nu! Și ce susțineați tu și tefeliștii, că 
Vasilica e o maimuță? Nu e, dar și da-
că fi, decât Cioloș sunt mai buni pen-
tru România și un mop, și un mops! 
Chiar și Andreea Pora. 

Acum, dacă tot te-am aparat, îți 
cer și eu o favoare, Vasilico! Deși tot 
nu cred că vei fi premier, te rog să te 
folosești, măcar ipotetic, de experiența 
europarlamentară. Ai văzut, în Occi-
dent, hale de haleală și greble în cen-
trele orașelor? Ia mută multinaționalele 
alea de mâncare în suburbii, dacă nu 
chiar la 30 - 40 de kilometri de orașe! 
În centru trebuie să fie producători și 
distribuitori autohtoni. Facem capita-
lism românesc, nu neomarxism ateu 
cu băncile, multinaționalele și Securi-
tatea.

Dar gata, lăsați-mă, că mă grăbesc 
să închei textul, fiindcă sunt foarte, 
foarte ocupat! Mă pregătesc pentru 
mitingul tefeliștilor, de pe 20 ianuarie. 
Au și ei tupeul să râdă de Vasilica, du-
pă ce au împins în Parlament vietăți 
ca Gotiu și Cosette. Ce-o să mă mai 
distrez, la televizor, când vor manifes-
ta tefeliștii, cu eroism, pe un frig să 
crape pietrele și lozincile macoveiste! 
Bineînțeles că vor băga și strigătura 
cu valență de reproș "Ieșiți din casă, 
dacă vă pasă!" La tupeul lor, mă mir 
că nu ne și amenință, continuând ast-
fel: "Ieșiți în ger,/ Dacă Serviciile o 
cer,/ V-așteaptă celula,/ Dacă vi se ru-
pe p...!" n
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Bacău-Bucureşti-Dubai, traseul unei vieţi de 
invidiat pentru Ramona Gabor, care tocmai  
şi-a serbat ziua de naştere la Burj Al Arab.
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În urmă cu doi –trei ani, până și inițiații siste-

mului considerau doar o chestiune de timp 
„înghițirea” de către Direcţia Națională Antico-
rupție a unei DIICOT care părea scos din joc la 
acea dată. Iată însă că roata pare să se fi schimbat 
și, după spargerea „binomului” și embargoul 
informațional la care serviciile i-au supus pe pro-
curorii anticorupție, situația a ajuns să stea exact 
cu totul invers.

Nu cred că Iohannis a fost 
speriat de nervii Olguței Vasiles-
cu, de povestea cu suspendarea 
dacă nu acceptă propunerea PSD 
și alte snoave. A lăsat partidul 
să-și umfle mușchii, să facă figu-
ră frumoasă la public, iar el și-a 
văzut de treabă. Mai pe românește 
spus, de cacealmaua pe care o 
simt pusă la cale.
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Sezonul de împerechere nu a mai așteptat pri-
măvara în acest an ci a debutat în forță la PNL. 
Unde Ben Oni Ardelean – parlamentar, om nr. 2 și 
sforar recunoscut în PNL plus pastor baptist ultra-
bogat în civilie. Deși este un personaj extrem de 
important în PNL – principalul partid al Opoziției, 
pe Ardelean l-a durut în cot de zbaterile liberalilor 
preocupați de declanșarea alegerilor anticipate și 
blocarea numirii Vioricăi Dăncilă în fruntea Gu-
vernului României. 

Dă-o dracului 
de guvernare, 
Opoziţia e-n 
călduri...


