
Vlad 
Voiculescu, 

du-te la 
școală!

Se spune că Dragnea n-are aspect de 
șef al unui partid din UE. Individul amfi-
biu și vâscos n-are față nici să intre într-o 
clădire de pe Kiseleff, că sediul PSD e pe 
Kiseleff. De când e el acolo, aprozarul s-a 
mutat la Șosea. Pe palierul stilului, ghidul 
ONT de la Cotroceni e superior. L-aș ve-
dea pe post de amfitrion, în Marienplatz 
din Munchen, cum vii dinspre Peter-
skirche (Biserica Sf. Petru) spre Viktual-
ienmarkt (o piață plină de tarabe și 
măcelarii). Iohannis țînând în mână un 
salam, ca pe un sceptru!

PSD și, în primul rând, România 
trebuie să scape de Dragnea. Dar pe cale 
igienică. România are nevoie de un frizer 
să radă o mustață, nu de cohorte de pro-
curori și de protocoale între servicii se-
crete și justiție. Dacă Dragnea se duce, 
tefeloazele vor rămâne fără obiectul 
muncii, adică al propagandei.

M-am distrat copios, luni și marți, cu 
propagandiștii. Sunt ușor de recunoscut 
după construcțiile "penalii din Parla-
ment mutilează legile justiției", "vor scăpa 
criminalii și violatorii" sau "inamicii stat-
ului de drept" fac nu știu ce. De violatori 
și de criminali ne păzesc tefeloazele care 
au băgat la pușcărie medici, profesori 
universitari, avocați, generali, oameni de 
afaceri și politicieni aleși. Cel mai rău le 

doare pe tefeloaze faptul că noii trimiși ai 
Americii, în România, sunt ponderați. 
Normal. Trump e, "la bază", om de afac-
eri, nicidecum politruc ca Obama sau 
otrava bătrână a lui Bill Clinton.

Și acum să ne lămurim cum "vor fi 
mutilate legile justiției"! Gata cu pușcăria 
fără probe! Gata cu mandatele de 
siguranță națională pentru fapte care nu 
sunt de siguranță națională! Gata cu 
denunțurile făcute de anchetați cărora li 
se promitea reducerea pedepsei! Gata cu 
dosarele deschise după 5, 7, 8, 10 ani! 
Astea sunt mutilări, mincinoșilor, astea 
sunt mutilări, într-o Românie cu închi-
sori pline de nevinovați? Iar motivările 
cofecționate de judecători, în șase luni 
sau un an, sunt mai jenibile decât com-
punerile de clasa a patra, pe care elevii le 
fac în 50 de minute. Astea sunt mutilări, 
diversioniștilor, astea sunt mutilări? 
Mutilări, nu? Sunt reparații, nicidecum 
mutilări, sunt acțiuni umanitare, într-o 
țară în care vă plangeți că n-aveți spitale 
și doctori. Dar justiția băsesciano - 
iohannistă e cumva umană? E dreaptă, 
în schimb, e dreaptă, da, da, da, da, da! E 
râsu' - plânsu' (Nichita Stănescu), e 
dreaptă - strâmbă.

Dar să vedeți cine și mai ales cum 
apără, pe facebook, legile macoveiste. 
Ministrache tehnocrat al Sănătății, cont-
abilul Vlad Voiculescu. Începutul e vije-
lios, e de Erdogan. "Ar trebui luați pe 
rând cei care au votat astăzi modificările 
la Codul de Procedura Penală". Dar nu 
apucăturile lui dictatoriale - gingașul 
vrea să ancheteze votul! - mă interesează. 
Eu știam că ochelariștii sunt buni la 
învățătură. Nu jignesc pe nimeni, am 
ochelari. De clarvăzător. Se pare, însă, că 
există și ochelariști cu mai multe diplome 
decât cărți citite. Fiți atenți cum "muti-
lează" limba română un numărător de 
purici (cifre în chitanțier) care nu vrea să 
fie "mutilată" justiția! "Nu îmi pot 
închipui lichele mai mari ca cele ajunse 
acum în fruntea țării. Fiecare dintre ei 
este vinovat." "Ca cele", așa se scrie, "ca 
cele"?  Mai departe. Formularea corectă 
e "fiecare dintre ele", fiindcă se acordă 
cu "lichele", du-te la școală, băiețele! Am 
găsit încă o dovadă de erudiție, o post-
are mai jos. "A fost plătit de Soros, etc." 
Nu se pune virgulă înainte de "etc." De 
Caliban ai auzit, Voiculescule? Unde a 
fost trimis personajul lui Shakespeare? 
La școală, Voiculescule, la școală, repet, 
du-te la școală și ia-ți viteză de lângă 
medici! n   
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1€ 4.6663 lei
1$ 4.0420 lei
1chf 4.0578 lei

Bitcoin BTC
       $ 6.706 
Ripple XRP
      $ 0,5386 
Ethereum ETH
 $ 534,88

exclusIv

Adoptat de Parlament la miez de noapte și cu 
încălcarea Regulamentului Camerei Deputaților, 
noul Cod de procedură penală va fi atacat la 
Curtea Constituțională atât de USR cât și de 
PNL. Iar cum Iohannis nu poate fi bănuit că de 
abia așteaptă să-l promulge, înseamnă că PSD și 
ALDE mai au de așteptat. pagina 6

Cine a avut ochi de văzut și minte să înțeleagă 
a priceput mesajul transmis de Wess Mitchell, 
emisarul președintelui Trump, încă de la sosire. 
Adjunctul Secretarului de Stat american a spart 
tiparele protocolului la care se aștepta toată lu-
mea și a modificat ordinea vizitelor. Opoziția și 
#rezistenții de orice fel trâmbițau, cu zile înainte, 
că vine americanu' și să vezi ce scărmăneală o să-
și ia Dragnea. Ce șuturi în fund, ce palme după 
ceafă, ce mai, o să măture cu el pe jos. Ghinion! 
Primul cu care Mitchell s-a întâlnit a fost exact 
Dragnea... paginile 4-5
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