
Sâmbătă, PSD se întâlnește, cu 
mic cu mare, la un congres. Nu 

cred că trebuie scris cu literă 
mare, nu este nici sărbătoare 

națională și nici onomastica lui 
Dumnezeu nu este. Este o 

întrunire de partid care nu are 
legătură cu ceea ce presupune un 

congres adevărat. Adunarea PSD la 
ordin iese din semnificația 

politică a termenului. În toate 
partidele din lume, congresul 

este forul suprem de conduce-
re a formațiunii respective. La 

PSD este altceva. 

8 Martie  
a trecut doar 
calendaristic. 
Mai e de lucru

Am scris și ieri că femeile au ne-
voie de respect permanent și con-
cret, nu de zile în care să fie venera-
te degeaba, la mișto și la grămadă.

În acest sens, vin cu o reco-
mandare pentru toate fetele între 
14 și 20 de ani. Citiți interviul pe 
care l-a dat Sharon Stone, când a 
fost psihoza aia în masă legată de 
hărțuirea sexuală - Campania 
Metoo. Frumoasa Hollywood-
ului (din anii '85 - '90, dar se ține 
bine și acum) a povestit cum scă-
pa nefu de la recepțiile cu produ-
cători pofticioși. 1. Era mereu lu-
cidă, nu se droga și nu se atingea 
de alcool. Ciocnea cupele cu 
șampanie și pe urmă le vărsa pe 
blat în ghivecele (sau ghiveciuri-
le?) cu flori. 2. Când simțea că li-
bidinosul tinde să devină jepcar 
și să-i tasteze părțile voluptoase, 
Sharon Stone îi zicea "iartă-mă, 
Făt - Frumos, mă duc la toaletă, 
să mă împrospătez pentru tine". 
De fapt, ăsta era startul la v-ați 
ascunselea, un joc pe care nea 
Caricel Scârboșel îl pierdea, fi-
indcă n-o mai găsea toată seara 

pe diva cu adevărat divă. 3. Când 
vreun greucean de la Hollywood 
se apuca să-i scuipe aluzii por-
coase, Sharon Stone începea să râ-
dă și îl umilea - "ce viteaz ești, vi-
sul meu!" Poate s-o fi dat și ea mai 
bengoasă decât e, habar n-am, dar 
știu sigur că la București ar fi ieșit 
șifonată. Tot nefu, dar șifonată. Vă 
povestesc cum se purtau la paran-
ghelii doi prieteni de-ai mei, și ei 
vedete, chiar personalități. Primul 
mergea pe schema cu procentaj 
maxim de reușită "eu o iau pe cea 
mai urâtă, că sigur se fu", așa că 
nici măcar n-ar fi băgat-o în sea-
ma pe Sharon Stone. Iar celălalt 
aborda altă tactică. "Asta-i prea 
sofisticată. N-am șanse s-o fu. 
Atunci măcar s-o jignesc!"

Pentru 8 Martie 2019 trebuie 
să ne pregătim de acum. Set de 
măsuri.

1. Să nu confundăm femeile cu 
Monica Macovei și să le rugăm să 
nu poarte căciuli memorabile ca 
Gabi Firea.

2. Să nu le mai băgăm la para-
deală și să nu le despărțim de co-
pii, ca pe Monica Ridzi, o bleagă 
obraznică și scoasă la înaintare. 
Despre Elena Udrea nu scriu ni-
mic, fiindcă n-am ce s-o învăț. E 
gravidă și ar putea să ne fie ma-
mă tuturor, fiindcă a crescut și 
președinți.

3.Să nu le mai lăsăm pe corpo-
ratiste să se ducă fără bărbați în 
restaurante, de 8 martie fiindcă 
moare și dildo când aude ce pros-
tii vorbesc ele după ce se 
amețesc.

4. Să nu le mai spunem curve-
lor vedete.

5. Să nu mai punem judecă-
toare sub 45 de ani. Dacă s-ar pu-
tea, judecătoarele ar trebui să ai-
bă peste 60 de ani. Și să fie 
bărbați.

6. Să nu le mai înscenam vre-
un flagrant doctorițelor, fiindcă 
nu există jeguri mai mari decât 
gunoaiele care dau bani însemnați 
medicilor.

Mai am câteva idei renascen-
tiste, dar nu vreau să țin dușmănie 
chiar cu toată lumea. n

Alertă! 
Spionaj  
lA mArile 
proiecte!
inspecţia Judiciară, asalt la 
„republica procurorilor”!

pSD. cronica 
unui congres 
ratat

manevră sau tupeu incredibil? 

italienii  
au blocat 
conturile 
metrorex

PAG.
2 - 3

obligatoriu,  
15 ani de şcoală

londra redeschide 
cluburile pentru femei
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Răzvan Ioan  
BoanchIş

1€ 4.6592 lei
1$ 3.7635 lei
1chf 3.9807 lei

Bitcoin BTC
         $ 9.954 
Ripple XRP
      $ 0,8621 
Ethereum ETH
 $ 753,85

marele fotbalist 
Hakan Sukur a ajuns 
patiser în california 5
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Trump este 
singurul 
bărbat din 
lume care a 
cerut ordin  
de restricţie 
împotriva 
unei 
prostituate. 
Probabil că 
Melania e 
debusolată

Astăzi,  
ziarul 
NAţioNAl 
apare cu 
filmul de 
colecţie 
„Mândrie şi 
prejudecată“ 

Ziar cu DVD 15 lei

excluSiv

pagina 7

paginile 4-5

PAG.
15

PAG.
8-9

PAG.
11

PAG.
14

Partea a ii-a

iohannis, 
preşedinte 
o dată DA, 
o dată NU
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