
1 Mai la Mare  
n-a fost chiar  

un succes  
al lui Dragnea

Există mai multe feluri de 1 Mai, la 
Mare.

1. Un 1 Mai al televiziilor. O pros-
tie. Sunt decupate erupții stridente de 
pe șevaletul distracției - imagini cu 
milionari în curs de devenire sau chiar 
datori, efemeri și ostentativi, care vor 
să impresioneze riscând aiurea să se 
ducă la pușcărie. Și nu sunt nici măcar 
originali. Chestiile astea cu elicopterul 
și roaba cu șampanie reprezintă sfidări 
depășite, nonșalanțe spulberate. Intel-
igenți nu sunt lefterii care defilează pe 
facebook cu poze din baruri și restau-
rante. Nu mă exclud. Un adevărat 
șmecher, de pildă, e fostul lider al USR. 
Matematician de prestigiu, fără glu-
mă. Are față și zâmbet de fraier și e 
șmecher, știu eu ce susțin. Băieții de 
oraș debordează de talente  și sunt fra-
ieri, ar trebui să-și bage contul la ru-
brica Decese.  

2. Există un deja proverbial 1 Mai 
al cluburilor. Ne convine, nu ne convi-
ne, cluburile au fost din nou la mare 
înălțime. Din toate punctele de vedere. 
De la designul din corturi (că arhitec-
tură nu poți să-i zici decât dacă ești 
distribuit în desenul animat "Cei trei 
purceluși') până la organizare, atmo-
sferă, siguranță și servire. Dacă ai 
reușit să duci campingul și rulotele la 

nivel de local de noapte, care se bate 
oricând cu Ibiza și Mykonos, înseam-
nă că ești competitiv. N-ai inventat ni-
mic, dar ai adaptat bine.

3. În fine, un 1 Mai anti - Dragnea. 
Sigur că nu mă așteptăm să văd, la Ma-
maia, vreo Românie de Teleorman. 
Șmenarii cu mustață, din anii '90, au 
dispărut chiar și din memoria victi-
melor. Ca și troleibuzele, unde doam-
na Dăncilă ar fi fost o excelentă taxa-
toare. Era normal ca 1 Mai să fie al 
corporatiștilor. Și al tinerilor, în gene-
ral, mai mult sau mai puțin antrepre-
nori (eeeei, lăsăți, lăsăți!). La 20 - 30 - 
35 de ani trebuie să fii Împotrivă, me-
reu Împotrivă. E grav dacă sări de 50 
de anișori și nu ești în vreun Sistem, 
nu contează în care. Asta v-a plăcut, 
nu, securiștilor? Am stat de 1 Mai cu 
doamne și domni, turiști și călători 
(Dan Ciachir a scris despre diferența 
dintre turiști și călători) de 40 - 50, 
chiar 60 de ani, care nu s-au dus în 
Piața Victoriei, să înjure ordonanța 13. 
E vorba despre oameni care au fost și 
ei scârbiți de Festivalul cătușelor, înce-
put de Băsescu și continuat sub sasul 
elocvent ca un Trabant. Dar absolut 
toți îl înjurau pe teleormăneanul amfi-
biu și vâscos. Uitaseră de abuzurile 
evidente, nu le mai păsa de nimic. În-
tr-o Românie care se mândrește că fa-
ce parte din UE, cea mai mare șme-
cherie e să te angajezi la Stat. Și acolo 
totul e blocat. Președinți și premieri ca 
Iliescu, Băsescu, Năstase, Ponta n-au 
paralizat și n-au controlat Sistemul 
bugetar cum a reușit Dragnea. n

Carmen Dan, 
combinată 
de Hăpău  
şi Zisu! casa Regală 

e pusă pe 
căpătuială

România musteşte  
de multinaţionale

iohannis a 
dat-o pe „ba 
pe-a mă-tii”!

minivacanţa  
la mare, 

înecată în 
droguri
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merkel, cu mâna-n 
gâtul României 
pentru Kosovo

a apărut 
mafia 

voucherelor 
de vacanţă

bayern iar n-a 
avut şapcă!
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fiecare a 
făcut ce-a 
vrut de 1 Mai 
la mare. unii 
s-au îmbătat, 
alţii s-au 
drogat, iar 
unele au 
exagerat. 
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Ţara arde, 
flota iGaV 
la pământ!
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ajutor Doar De la sol

1€ 4.6630 lei
1$ 3.8839 lei
1chf 3.9052 lei

Bitcoin BTC
       $ 9.078 
Ripple XRP
      $ 0,8397 
Ethereum ETH
 $ 672,22

Atât a înțeles președintele după evenimentele 
de săptămâna trecută, după bădărănia cu Viori-
ca Dăncilă, după gafa monumentală cu ambasa-
da României din Tel Aviv și vorba prostească 
despre „afaceri cu evreii”. A înțeles că trebuie să 
se răzbune. O răzbunare de doi bani, care nu se 
putea face decât abordând aceeași temă. Nu 
Justiția, așa cum ar fi vrut să lase impresia, ci 
PSD. Iohannis nu are nicio treabă cu Justiția, es-
te la fel de paralel cu normele de drept după cum 
este paralel și cu discursul liber, fără poticneli 
lingvistice. 
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Se vede treaba că la Palatul Elisabeta nimeni 
nu se întreabă ce poate face pentru ţară și toţi 
sunt tare curioși ce poate face România pentru ei 
și nu pentru popor. Prost obicei s-a aciuat la um-
bra marelui Rege Mihai.
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