
Congresul PSD 
- socialişti  
de Lagavulin  
şi socialişti  
de mujdei

Istoria e vitezomană şi îi batjocoreş-
te pe cei care s-au îmbogăţit înainte de 
a descoperi baia cu faianţă. 

Am început cu viteza. Dacă neamul 
tău a fost contemporan, dar total para-
lel, cu avioanele unor Vuia, Vlaicu, 
Coandă şi cu maşinile de epocă în care 
bancheta din spate era amenajată ca o 
sufragerie -  atunci te ia ameţeala când 
sari, în două-trei generaţii, de sub coar-
nele plugului în căruţă, pe urmă pe tan-
cul sovietic, apoi în Ceaika, Zil, Pobe-
da, Volga, după aia în Mercedes, BMW 
şi, în sfârşit, în charter. Asta s-a văzut şi 
la ultimul congres PSD. Croitoresele de 
provincie şi frizerii cu mustaţă au ce că-
uta pe scena Sălii Palatului doar dacă se 
încalţă în opinci şi se înscriu în ansam-
blul "Brâuleţul".

S-a întamplat că sâmbătă spre prânz 
să mă învârt pe lângă Sala Palatului. 
Am văzut Congresul PSD întâlnindu-i, 
fără să îmi propun, dar nu mi-a părut 
rău, pe chiulangiii pesedişti. Pe străzile 
Ştirbei Vodă şi Brezoianu coborau spre 
Cişmigiu socialiştii de mujdei. Şoferi 
de barosani sau primari de comune ca-
re evadaseră să consume o bere ori o 

vată de zahăr. Şi ei, pe la Bucureşti. Prin 
Cişmigiu, fără cobiliţe. Cred că şi-au fă-
cut şi selfie, la Buturugă. Nici nu le tre-
buie cătuse la încheieturi, pentru că în-
că mai au pe degete urme de la ghiuluri. 
Socialiştii de Lagavulin, însă, urcau 
spre cârciumioarele cochete, din spate-
le Ateneului Român, de pe Nicolae Go-
lescu şi Franklin. Erau vizibili ca secu-
riştii lui Ceauşescu, de pe Calea Victo-
riei. Se deosebeau, totuşi, de ăia vechi 
prin calitatea costumelor. Şi clienţii 
obişnuiţi ai localurilor de pe Golescu şi 
Franklin poartă haine scumpe, dar nu 
se etalează sâmbăta la cravată. Pesediş-
tii la costume (bune, repet) pe Franklin 
erau la fel de potriviţi ca sepepiştii lui 
Ion Iliescu la Braseria Lipp din Paris, în 
urmă cu vreo 15 ani, când a avut comu-
nistozaurul o întâlnire acolo. Dacă o 
să-l vad şi pe Dragnea la "Les Deux Ma-
gots" - nu-mi mai trebuie nimic.

Totuşi, să nu fiu rău. Barbaţi stilaţi 
mai găseşti în PSD. Problema e cu feme-
ile din acest partid, care sunt toate low 
class, că parcă aşa se spune. Aţi auzit-o 
pe Viorica Dăncilă vorbind despre "imu-
noglobina". Precupeaţa de duty-free a 
fost martelată, pe bună dreptate, la tele-
vizii. Dar a venit şi înregistrarea cu fostul 
ministru tehnocrat al Sănătăţii. Un con-
tabil, o salamandră oengistă de după fo-
cul de la Colectiv. A zis tot "imunoglobi-
na", de vreo cinci ori în două minute, dar 
aici lucrurile devin cu adevărat grave. 
Dăncilă se ocupă de toate şi de nimic. 
Numărătorul de cifre cât puricii a fost 
ministru al Sănătăţii, ceea ce presupune 
adecvare, dacă de cunoaştere n-a fost 
vorba, că aşa au cerut şefii lui Cioloş.

Ştiţi ce s-a întâmplat, în realitate, du-
pă Colectiv, adică după ce tehnocraţii, 
oengiştii şi useriştii s-au apucat să zbie-
re "Corupţia Ucide"? Pacienţii au înce-
put să ameninţe medicii. Înscenările de 
flagrant au fost din ce în ce mai multe. 
Aşa că, potrivit unor statistici pe care 
nu le publică nimeni, foarte mulţi doc-
tori, nu numai pediatri, ginecologi, sto-
matologi, dermatologi, dar şi chirurgi 
au încheiat toate, toate, toate socotelile 
cu Sistemul de Stat încă din 2017 şi dau 
consultaţii sau operează numai în cli-
nici şi spitale private. Dar neomarxiştii 
atei din Piaţa Victoriei plâng de mila ai-
tiştilor, care vor fi, în sfârsit, impozitaţi - 
singura măsura excelentă a PSD. Dacă 
pe medici i-aţi prigonit, atunci să vă 
opereze aitiştii şi procurorii de talia lui 
Portocală Periculosu'! n

Patriarhul Kiril, 
”mitropolitul 
ţigărilor” 

De aia ne tâmpim: 
mâncăm pâine cu pâine

Dragnea,  
condamnat  

la un veac de 
singurătate

Băncile au devenit 
călăi pentru români
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Răzvan Ioan  
BoanchIş

1€ 4.6570 lei
1$ 3.7865 lei
1chf 3.9848 lei

Bitcoin BTC
      $ 9.266 
Ripple XRP
      $ 0,8118 
Ethereum ETH
 $ 713,42

Cu diamantul 
în piele… 5
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Iubitei lui Dragnea chiar 
i-a plăcut la Congres...

exclusiv

pagina 6

paginile 4-5

PAG.
8-9

PAG.
11

PAG.
14-15

Buşoi 
preia 
şefia pnl!

PAG.
3

nouL LiDer De faCto

coDruŢa
Kovesi, 
Distrusă 
De hans
Klemm!

Pe vremea când Liviu Dragnea s-a născut, lu-
crurile erau făcute de mii de ani, aveau nume şi 
nu mai era nevoie să le arăți cu degetul pentru a 
le deosebi, ca în fantasticul Macondo al lui Gar-
cia Marquez de la începutul lumii. În romanul 
timpurilor lui, Dragnea se crede ba Jose Arcadio 
Buendia, patriarhul PSD, ba fiul acestuia, un alt-
fel de Jose Arcadio bine dotat, care crede că, dacă 
tot l-o fi înzestrat mama natură ca pe un armă-
sar, atunci falusocrația e cheia succesului. În pri-
mul rând politic.

Începând cu anul 1996, patriarhul rus a im-
portat în Rusia țigări în valoare de 14 miliarde 
dolari. „El nu este un duhovnic ortodox, este 
agentul Mihailov, agent de mâna a doua al KGB-
ului sovietic”.

Afacerea „Ţigareta“ 
în variantă ortodoxă
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