
Țara arde 
din cauza 
prețurilor  
și Dragnea 
își piaptănă 
mustața,  
de 8 Martie

Tefeloazele mai au și ele dreptate. 
Din decembrie 2016, de când a câștigat 
alegerile, PSDragnea are o singură grijă. 
Legile Justiției. Și nici monstruozitățile 
alea n-a reușit să le schimbe.

Oamenii care i-au strâns lui Dragnea 
voturile din teritoriu se duc în continua-
re la pușcărie. Populației îi scade zilnic 
puterea de cumpărare. Firmele românești 
se închid, singurele care vor rezista fiind 
cele care se ocupă exclusiv cu exportul. 
Managerii de multinaționale au ajuns 
mai puternici, mai obraznici, mai intan-
gibili decât generalii de Securitate de pe 
vremuri. Iar Dragnea o dă, de o săptă-
mână, din mărțișor în 8 Martie. Liderul 
amfibiu și vâscos e populistul de la Ziua 
Femeii. "Transmit toate cele bune doam-
nelor, de 1 și 8 Martie!" Dragnea s-a blo-
cat în porcăria asta. Femeile au nevoie de 
respect permanent și concret, nu de zile 
în care să fie felicitate degeaba și la gră-

madă. Pe 2 sau 3 martie, nu știu exact și 
nu regret, a fost și Ziua Scriitorului. Altă 
idioțenie grandilocventă. Numai de o zi 
aniversară, în care să i se zică "La mulți 
ani, fomistule, mă mir că n-ai mierlit-o!", 
n-avea nevoie scriitorașul cel viteaz și fă-
ră cititori. O zi importantă, dar din per-
spectiva încordării, nu a hăhăielii festive, 
e ziua Ungariei - 15 martie. Un econo-
mist meseriaș mi-a zis că singura soluție 
a ieșirii parțiale (zonale) din colaps e re-
gionalizarea. Eu nu sunt de acord cu 
această idee, mai ales că băieții care o 
promovează sunt niște socialiști de La-
gavulin din Cluj. Se dau culți și vizionari, 
n-au muncit o zi în viața lor, au trăit nu-
mai din gargară, au distrus până și mitul 
"la ardelean, vorba-i vorbă". Compensa-
toriu, combinagiii (cuvânt introdus în 
limba română de Victor Eftimiu, într-o 
tabletă intitulată exact așa) de Cluj se ui-
tă de sus la toată lumea. Ceea ce nu-i îm-
piedică să se considere patrioți. Au boală 
și pe unguri, și pe "mitici". Ptiu - consi-
derați că asta a fost o ambrozie salivară 
cu care un "mitic" a niște decorat niște 
mustăți de honvezi!

   Dar dacă privim, cum ne place, spre 
Vestul Europei, regionalizarea ar trebui 
să ne pună pe gânduri. Catalonia, de 
exemplu, dă 21% la sută din bugetul Spa-
niei. Nu e cazul Clujului, unde starurile 
bagabontelii locale încă poartă trenin-
guri negre, seara, la biliard. Da, da, insist, 
protipendada din Cluj încă se duce seara 
la biliard, ca bucureștenii, în 1993. 
Așadar, Catalonia 21%. Navarra sau Țara 
Bascilor - zero. De acolo se inspiră și 
emancipații clujeni, când jignesc Moldo-
va, Oltenia și Dobrogea, deși ei zic în 
continuare, după ce își cumpără un 
Wokswagen, "mi-am luat Fauveu!" Spa-
nia, Barcelona în special, reprezintă un 
ecou care se aude și în atât de frământații 
Balcani. Ca să înțelegem Spania, ar tre-
bui să avem acolo emisari de soi. Noi am 
împânzit ambasada de la Madrid și con-
sulatele cu oameni care se pot mândri cu 
o singură realizare profesională: n-au 
mai pus benzină pe banii lor de când i-a 
trimis Ministerul de Externe în vacanță 
plătită. Iar ambasadorul nostru la Ma-
drid este o poezie. Este o doamnă. Este o 
floare a cetății culturale Strehaia. Eu și 
Dragnea o îmbrățișăm de 8 martie. 
Doamna ambasador a absolvit magna 
cum laude un prestigios liceu din Stre-
haia și s-a pozat cu Richard Gere, reușita 
diplomatică a dumneai fiind prezentată 
și pe facebook. Stăm bine de tot, ne-am 
tras cămin cultural la Madrid. n
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Gata! s-a prins şi 
Bruxelles-ul cine  
e monica macovei

Pe locul unde au fost 
împuşcaţi Ceauşeştii 
se ridică un mall
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Vineri,  
ziarul 
NaţiONal 
apare cu 
filmul de 
colecţie 
„Mândrie şi 
prejudecată“ 
Partea ii-a

Augustin Lazăr a prezentat bilanțul Autoba-
zei de transport „Manivela SRL”. 173 de autobuze 
pentru călători, trei șoferi pe mașină, unul dă tu-
ră liberă, 230 ore lucrate de fiecare, pontate 160 
că nu plătim mai mult, 1.040 de cauciucuri, 300 
de cricuri, 783 de kilograme de vaselină consu-
mate în 2017, 89 de zile de concediu medical și 
două serbări la iarbă verde cu conducerea. Un 
bilanț excelent, care arată atașamentul călători-
lor față de autobuz, dar și procuparea directori-
lor ca șoferilor să nu le lipsească piulițele. Mai bi-
ne de atât nu se poate.

Ponta, cu 
dinţii în 
beregata 
lui liviu 
dragnea!

„omuleţii verzi”, 
sabotaj la Brua!
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