
Ce haz mai are un 
congres dacă nu-ți 
aduci și gagica?

Stăm excelent. PSD n-a fost în 
stare să-i găsească un contracandi-
dat lui Dragnea, iar în România nu 
s-a descoperit un concurent care 
să-l bată pe Iohannis la următoarele 
alegeri prezidențiale.

Simțindu-se în vână, imbatabilul 
amfibiu și vâscos a preluat modelul 
sasului elocvent ca un Trabant. Mai 
ales că a venit primăvara, iar Drag-
nea s-a împotmolit în dulceața de 8 
Martie (v-am semnalat și săptămâ-
na trecută) dinainte de Mărțișor. 
Teleorman funcționează pe bază de 
Valentine's Day, geme județul de 
atâta romantism. Și cum povesteam, 
Dragnea se inspiră de la meditato-
rul milionar din Sibiu. Ați văzut ce 
zglobie e adolescenta (aproape 60 
de anișori, dar nu-i dai 65) Carmen 
Iohannis? Nu m-aș mira dacă Miss 
Mamaia fără nepoți s-ar prăvăli cu 
bicicleta pe Calea Victoriei, cu ple-
tele vopsite în vânt. Uite că Dragnea 
a surclasat familia de turiști Iohan-
nis, care cântă la Cotroceni "planeta 
albastră e cea mai frumoasă, pe ea e 
viață și multă verdeață"! Omul nos-
tru din Alexandria (nu aia cu bibli-
oteca, aia de lângă Roșiorii de Vede, 
unde verișorii vrăjeala o "crede") s-a 
ilustrat la Congres cu iubita lângă 

el. Adevărul e că un congres n-are 
niciun haz dacă apari fără gagică. 
Subalternii lui Dragnea - invidioși. 
Ce, ei nu și-au țesălat ibovnicele? Și 
la ce le-a folosit? Pe baroni îi ares-
tează, fiindcă n-au tăiat porcul cu 
Sistemul și n-au imunitate ca Drag-
nea. Mi-l și imaginez pe Dragnea 
cum și-a invitat pisicuța la Sala Pa-
latului, ca Alain Delon când își 
cheamă ultima achiziție la Cannes. 
Aia mică: "ah, ce puternic ești, Da-
ddy!". Iar Daddy: "Să mă urmărești, 
Baby, pe scenă, la Sala Palatului! 
Dacă mă vede Florin Piersic, își lasă 
mustață!"

De acum, la congresele partide-
lor se va prezenta fiecare cu cine 
poate. Cu iubita, cu pechinezul, cu 
butelia. La congresul USR, vii cu sa-
tanistul. Fiecare neomarxist ateu va 
sosi cu dragul lui satanist, ca să pa-
rafrazez titlul lui Liiceanu "Dragul 
meu turnător". Liiceanu chiar se bu-
cură - rezervat, pe sub rânduri - că 
turnătorul lui, Ovidiu Chețan, a fost 
castrat, după ce a sărit de 80 de ani. 
Din cartea lui Tismăneanu, "Lumea 
secretă a nomenclaturii" (câte tâm-
penii am citit la viața mea!), am aflat 
că Ovidiu Chețan, redactorul șef al 
"Revistei de Filozofie" de pe vre-
muri, era de fapt băiat bun, dar avea 
el hobby-ul asta - sifonăria. Nu știu 
dacă Ovidiu Chețan mai trăiește, 
însă risc să-mi imaginez o apariție a 
lui Liiceanu, la congresul USR, cu 
dragul lui turnător castrat. n
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1€ 4.6616 lei
1$ 3.7864 lei
1chf 3.9861 lei

Bitcoin BTC
      $ 9.174 
Ripple XRP
      $ 0,7922 
Ethereum ETH
 $ 693,32
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Ce poți să spui când partidul, și nu atât el, cât 
liderul lui, visează cu ochii deschiși? Când își ima-
ginează lucruri, fapte, întâmplări? Nu din cele 
cuminți sau firești, ca o captură enormă de știucă 
la Belina. Sau orice altceva. Nu, domnul lider - 
sper să nu se supere că îi spun „domn” - își imagi-
nează un plan de dezvoltare a României cum n-a 
văzut Parisu', Maglavitu' și Tunisu'. Dacă Dragnea 
visa la un pod care să traverseze Dunărea în lung, 
până la Viena, ai fi zis nene, asta a visat, asta este, 
lasă că îi trece până la ziuă. Nu, domnul Dragnea 
halucinează de parcă ar fi trecut pe etnobotanice.

Fiica unui celebru aFacerist s-a prĂbuşit cu avionul


